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 APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 PALESTRAS 
 
 
COMPARATISMO LITERÁRIO E DIVERSIDADE CULTURAL: QUESTÕES POLÍTICAS 
15  Benjamin Abdala Junior (USP) 
 
 
 
 MINICURSOS 
 
 
AUTOFICÇÃO NA LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: APROXIMAÇÕES E 
PERTINÊNCIAS 
26   Ricardo Augusto de Lima (UEL) 
 
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO ROMANCE MODERNO 
27   Willian André (UEL) 
 
POESIA E HISTÓRIA DO BRASIL: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR ATRAVÉS DAS 
LETRAS DA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA 
28   Sérgio Roberto Massagli (UFFS) 
 
PROPOSTAS DE LEITURAS COM O CONTO FANTÁSTICO DE MOACYR SCLIAR 
29   Devalcir Leonardo (UNESPAR/FECILCAM) 
       Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
20 CONTOS FANTÁSTICOS DE MACHADO DE ASSIS: UMA DISCUSSÃO 
30   Ricardo Gomes da Silva (UNESP/Araraquara) 
 
A RELAÇÃO PRESENTE-PASSADO-FUTURO EM PORTUGAL: UM DIÁLOGO ENTRE 
MENSAGEM, DE FERNANDO PESSOA, E A JANGADA DE PEDRA, DE JOSÉ SARAMAGO 
31   Fabrício César de Aguiar (UEM)  
       Luís Cláudio Ferreira Silva (UEM) 
 
HERDEIRAS DE SAFO: CORPO, EROTISMO E SUBJETIVIDADE NA LÍRICA FEMININA 
BRASILEIRA 
32   Sandro Adriano da Silva (UNESPAR/FECILCAM - USP) 
 
O DIÁLOGO LITERÁRIO COM O CINEMA: A DIVERSIDADE DOS GÊNEROS LITERÁRIOS 
NA SALA DE AULA DE LITERATURAS 
33   Renata de Souza Gomes (UFRJ) 
       Orientador: Roberto Ferreira da Rocha (UFRJ) 
 
 
 

SUMÁRIO
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 SIMPÓSIOS 
 
 
EXPRESSÕES DA LITERATURA EM LÍNGUA INGLESA: LEITURAS E DISCUSSÕES 
51    Érica Fernandes Alves (UNESPAR/FECILCAM) 
        Willian André (UEL - UNESPAR/FECILCAM) 
 
 
MARGINALIZAÇÃO E RESISTÊNCIA DO NEGRO EM THE OLD CHIEF MISHLANGA, DE 
DORIS LESSING 

     52   Maiara Rodrigues (UNESPAR/FECILCAM) 
            Márcia André Ramos (UNESPAR/FECILCAM) 
            Patrícia Thais da Silva Donatão (UNESPAR/FECILCAM) 

      Orientadora: Érica Fernandes Alves (UNESPAR/FECILCAM) 
 
OS PERFIS FEMININOS DE ANGELA CARTER: UMA ANÁLISE DE “THE SNOW CHILD” 

      53   Greiciele Cassanha Mauricio (UNESPAR/FECILCAM) 
             Ana Paula Oliveira (UNESPAR/FECILCAM) 

       Orientadora: Érica Fernandes Alves (UNESPAR/FECILCAM) 
 
BREVE ANÁLISE DA PERVERSIDADE E DA DECADÊNCIA HUMANA EM EDGAR 
ALLAN POE 
63   Aline Belinato (UNESPAR/FECILCAM) 

             Mário Sérgio Cansian (UNESPAR/FECILCAM) 
       Orientadora: Érica Fernandes Alves (UNESPAR/FECILCAM) 
 
A IDEALIZAÇÃO DO “SONHO AMERICANO” EM OBRAS FUNDAMENTAIS DO SÉC. 
XX: O GRANDE GATSBY E A MORTE DO CAIXEIRO VIAJANTE 
64   Marcos Flávio Bassi (UNESPAR/FECILCAM) 
       Orientadora: Érica Fernandes Alves (UNESPAR/FECILCAM) 
 
A DUPLA OBJETIFICAÇÃO DA MULHER NO CONTEXTO PÓS-COLONIAL: UMA 
LEITURA DE DESIREE’S BABY, DE KATE CHOPIN  
65   Sarah Caroline Alves Anselmo (UNESPAR/FECILCAM) 
       Érica Fernandes Alves (UNESPAR/FECILCAM) 
 
O DESPERTAR, UMA ANÁLISE DO CAMINHO PERCORRIDO PARA A LIBERTAÇÃO 
FEMININA 

      78   Suzelaine dos Santos Vieira (UNESPAR/FECILCAM) 
       Orientadora: Érica Fernandes Alves (UNESPAR/FECILCAM) 
 
ENQUANTO AGONIZO, DE WILLIAM FAULKNER: UMA JORNADA FUNERÁRIA PELAS 
TERRAS DO MISSISSIPPI 
79   Willian André (UEL - UNESPAR/FECILCAM) 

 
 
FRONTEIRAS ENTRE LITERATURA E FILOSOFIA: MODERNIDADE E PÓS-
MODERNIDADE, UM DIÁLOGO PERMANENTE 
91   Devalcir Leonardo (UNESPAR/FECILCAM) 
        Marco Antonio Facione Berbel (UNICAMPO – UTFPR/Campo Mourão) 
 
 
A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE EXISTENCIAL NO ROMANCE MEMÓRIA DE 
MINHAS PUTAS TRISTES 

     92   Patrícia de Oliveira (UNESPAR/FECILCAM) 
      Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM - UEM) 
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A REPRESENTAÇÃO DA PERSONAGEM FEMININA PROFESSORA NO ROMANCE DE 
30: UMA LEITURA DE SÃO BERNARDO 
93   Jobede Paiva Rodrigues (UNESPAR/FECILCAM) 
        Orientadora: Wilma dos S. Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM - UEM) 
 
DA CAVERNA DE PLATÃO AO SIMULACRO PÓS-MODERNO: TODO CAMINHO LEVA 
AO SHOPPING CENTER 
102   Devalcir Leonardo (UNEPAR/FECILCAM) 
 
OS PARADOXOS DA MODERNIDADE: DE BAUDELAIRE A CESÁRIO VERDE, 
DISSOLVER OU INTERGRAR-SE À MULTIDÃO? 
114   Charlene Kelly Souza Ingles (UNESPAR/FECILCAM) 
         Letícia Muniz Lima (UNESPAR/FECILCAM) 
         Orientador: Devalcir Leonardo (UNESPAR/FECILCAM) 
 
UMA HEROÍNA PROBLEMÁTICA DO ROMANCE FEMININO DE 30: UM ESTUDO DE O 
QUINZE, DE RACHEL DE QUEIROZ 
115   Gabriela Lasta (UNESPAR/FECILCAM) 
         Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM - UEM) 
 
MISS ALGRAVE, DE CLARICE LISPECTOR: UM OLHAR PARA A SEXUALIDADE 
125   Diego Luiz Miiller Fascina (UEM) 
        Maiara Cristina Segato (UEM) 
        Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM - UEM) 
 
O SILÊNCIO DAS MULHERES NA EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES DE SIMONE DE 
BEAUVOIR 
136   Tamires Almeida Ribeiro (UNESPAR/FECILCAM) 
        Orientadora: Fabiane Freire França (UNESPAR/FECILCAM) 
 
ASPECTOS DA MODERNIDADE NA REFLEXÃO DE RENE DESCARTES 
137   Thauana Aparecida Teixeira (UNICAMPO) 
        Orientador: Marco Antonio Facione Berbel (UNICAMPO – UTFPR/Campo Mourão) 
 
O APOLÍNEO E O DIONISÍACO NO PENSAMENTO DE NIETZSCHE 
144   Carolina Casarin Paes (UNICAMPO) 
         Orientador: Marco Antônio Facione Berbel (UNICAMPO – UTFPR/Campo Mourão) 
 
ASPECTOS DA MODERNIDADE NO PENSAMENTO DE MAQUIAVEL 
153   Marco Antonio Facione Berbel (UNICAMPO – UTFPR/Campo Mourão) 

 
 
 
LETRAMENTOS E A DIVERSIDADE CULTURAL: PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES 
154   Edcleia Aparecida Basso (UNESPAR/FECILCAM) 
         Diogo Heron Macowski (UTFPR/Campo Mourão) 
 
 
ENCARTES DE SUPERMERCADOS: DO NUMERAMENTO AO LETRAMENTO 
155   Adriele Carolini Waideman (UNESPAR/FECILCAM) 
        Marlon Luiz Dal Pasquale Junior (UNESPAR/FECILCAM) 
        Orientador: Diogo Heron Macowski (UTFPR/Campo Mourão) 
 
O USO DE FERRAMENTA DIGITAL COMO RECURSO PARA EFETIVAÇÃO DO 
LETRAMENTO 
156   Belíssar Alves Mormelo (UNESPAR/FECILCAM) 
         Edcleia Aparecida Basso (UNESPAR/FECILCAM) 
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ANÁLISE DE ERROS SOB UMA PERSPECTIVA DE NUMERAMENTO E LETRAMENTO: 
ANALISANDO O CONCEITO DE ESCALA E DO MATERIAL DE APOIO ESCALA 
CUISENARIE 
157   Marlon Luiz Dal Pasquale Junior (UNESPAR/FECILCAM) 
        Adriele Carolini Waideman (UNESPAR/FECILCAM) 
        Orientador: Diogo Heron Macowski (UTFPR/Campo Mourão) 
 
LETRAMENTO E NUMERAMENTO: BASES PARA UM CURRÍCULO 
INTERDISCIPLINAR 

       158   Vanusa Nascimento Braguetto (UNESPAR/FECILCAM) 
          Orientadora: Edcleia Aparecida Basso (UNESPAR/FECILCAM) 
 

 
 
LITERATURA E OUTRAS ARTES: DIÁLOGOS NA BUSCA DOS SENTIDOS MÚLTIPLOS 
159   Mônica Luiza Socio Fernandes (UNESPAR/FECILCAM) 
         Wilson Rodrigues de Moura (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: INTERTEXTUALIDADE ENTRE LITERATURA E ARTE 
160   Laís Maykielen de Carvalho Luiz (UNESPAR/FECILCAM) 
         Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (UNESPAR/FECILCAM) 
 
ANALOGIA ENTRE A TEMÁTICA SÓCIO-CULTURAL DE MACUNAÍMA E DAS 
PINTURAS DE TARSILA DO AMARAL: UMA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DE 
SENTIDOS DOS TEXTOS LITERÁRIOS 
161   Bruna Kely de Jesus (UNESPAR/FECILCAM) 
         Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (UNESPAR/FECILCAM) 
 
O MITO DE ÍCARO NAS ARTES: A SOBREVIVÊNCIA DE UM TEMA 
162   Andressa Oliva de Souza (UNESPAR/FECILCAM) 
         Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (UNESPAR/FECILCAM) 
 
A DESNARRATIVA DE HELDER MACEDO EM TÃO LONGO AMOR, TÃO CURTA A 
VIDA 
179   Marisa Corrêa Silva (UEM) 
 
A “HERANÇA” EM PAUL AUSTER 
189   Gloria Regina Alves de Carvalho Amaral (UERJ) 
         Orientador: Marcus Alexandre Motta (UERJ) 
 
A ABORDAGEM DA INFÂNCIA EM POEMAS DE CORA CORALINA E DE AUTORAS 
MOURÃOENSES 
199   Rafaela Sefrin de Góis (UNESPAR/FECILCAM) 
         Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (UNESPAR/FECILCAM) 
 
A SIMBOLOGIA DAS CORES NA POESIA DE CRUZ E SOUSA 
209   Adailton Almeida Barros (UNESPAR/FECILCAM) 
         Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (UNESPAR/FECILCAM) 
 
ÁGUA, ELEMENTO COMUM ENTRE DOIS CONTOS: VELHA HISTÓRIA, DE MARIO 
QUINTANA E O SILÊNCIO DA ÁGUA, DE JOSÉ SARAMAGO 
210   Mônica Luiza Socio Fernandes (UNESPAR/FECILCAM) 
 Érica Fernandes Alves (UNESPAR/FECILCAM) 
 
ISSUES OF CRITICISM AND AUTHORSHIP IN ARTHUR MILLER ALL MY SONS: A 
BAKHTINIAN READING 
223   Barbara Salvadori Heritage (University of Missouri) 
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MANIFESTAÇÕES LITERÁRIAS NO SÉCULO XXI 
224   Vicentônio Regis do Nascimento Silva (UEL) 
         Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
 
PILAR: UMA ANÁLISE DA MULHER EM MÚSICA PERDIDA, DE LUIZ ANTÔNIO DE 
ASSIS BRASIL 
225   Vicentônio Regis do Nascimento Silva (UEL) 
 
A REPRESENTAÇÃO DO DUPLO EM ANJO DAS ONDAS E SOU EU!, JOÃO GILBERTO 
NOLL 
226   Gustavo Ramos de Souza (UEL) 
 
O LUTO E A CULPA: O COMPROMETIMENTO COM O MORTO EM O CÉU DOS 
SUICIDAS DE RICARDO LÍSIAS 
227   Carolina Montagnini do Nascimento (UEL) 
 
O TERROR, A LEMBRANÇA E A ESCRITA: A REVISITAÇÃO DE DIÁRIOS DO 
HOLOCAUSTO NA PRIMEIRA DÉCADA DO SÉCULO XXI 
240   Ricardo Augusto de Lima (UEL) 
 
A REPRESENTAÇÃO DA CONDIÇÃO FEMININA NO ROMANCE O TIGRE NA SOMBRA 
DE LYA LUFT 
256   Nayara de Oliveira (UNICENTRO) 
        Orientador: Márcio Ronaldo Santos Fernandes (UNICENTRO) 
        Co-orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
OS AMORES EXTREMOS NA PÓS MODERNIDADE: O OLHAR DA LITERATURA DE 
AUTORIA FEMININA DO SÉCULO XXI 
257   Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
A CRÔNICA METAFÍSICA EM “OSTRA FELIZ NÃO FAZ PÉROLA” E “DO UNIVERSO À 
JABUTICABA”, DE RUBEM ALVES 
258   Adriana Jesuino Francisco (UNESP/Assis) 
         Orientador: Vicentônio Regis do Nascimento Silva (UEL) 
 
A CONSTRUÇÃO DOS PROTAGONISTAS EM “A VOZ DO POSTE” E “UMA HISTÓRIA 
FARROUPILHA”, DE MOACYR SCLIAR 
259   Nathália Vilas Boas Medeiros (UNESP/Assis) 
         Orientador: Vicentônio Regis do Nascimento Silva (UEL) 
 
REPRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS FEMININAS NOS CONTOS DE SALMA 
FERRAZ: UMA SUBVERSÃO AO CÂNONE? 
260   Karen Cristina de Medeiros (UEM) 
 
ANÁLISE INTERTEXTUAL ENTRE AS OBRAS DE MOACYR SCLIAR E MACHADO DE 
ASSIS 
261   Adriana Valéria da Silva (UNESP/Assis) 
         Orientador: Vicentônio Regis do Nascimento Silva (UEL) 
 
O DIÁLOGO DE E COM UMA GERAÇÃO A PARTIR DA LEITURA DO CONTO NO 
CENTRO DE ALGO, DE MIGUEL SANCHES NETO 
262   Adriana Delmira Mendes Polato (UNESPAR/FECILCAM) 
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A FORMAÇÃO DO LEITOR & (NAS/COM) AS NOVAS MÍDIAS  
263   Sharlene Davantel Valarini (UEM) 
         Wagner Vonder Belinato (UEM) 
 
 
PRA POSTAR NO FACEBOOK: ASPECTOS E REFLEXOS DA LEITURA NAS REDES 
SOCIAIS 
264   Wagner Vonder Belinato (UEM) 
 
LEITURAS NA ADOLESCÊNCIA: A FORMAÇÃO DO LEITOR E AS MÍDIAS 
275   Vicentônio Regis do Nascimento Silva (UEL) 
         Adriana Jesuino Francisco (UNESP/Assis) 
 
USO DO APLICATIVO MOGLUE BUILDER COMO POSSIBILIDADE DE INTERAÇÃO 
COM TEXTO LITERÁRIO EM MEIO DIGITAL 
276   Elenice Koziel (UEM) 
 
PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIAS NO AMBIENTE VIRTUAL NO PROGRAMA 
“MEDIADORES DE LEITURA” 
287   Samuel Ronobo Soares (UEL – IFPR) 
 
LITERATURA: UM ESTUDO SOBRE AS CONCEPÇÕES DOS ESTUDANTES E 
PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA FRONTEIRA BRASIL-PERU 
288   Marcilene da Silva Nascimento Cavalcante (UFAM) 
 
LUGAR DO TEATRO NOS ACERVOS DO PNBE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I 
DAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS 
303   Sharlene Davantel Valarini (UEM) 

 
 
DIÁLOGOS ENTRE LITERATURA E HISTÓRIA 
322   Daniel Lula Costa (UNESPAR/FECILCAM) 
         Ricardo Gomes da Silva (UNESP/Araraquara) 
 
 
REFLEXÕES SOBRE OS DIÁLOGOS ENTRE LITERATURA E HISTÓRIA 
323   Ricardo Gomes da Silva (UNESP/Araraquara) 
 
DISCUTINDO REPRESENTAÇÕES SOBRE O JORNAL LAMPIÃO DA ESQUINA 
324   Ronielyssom Cezar Souza Pereira (UNIPAR) 
 
A IMIGRAÇÃO JAPONESA EM NIHONJIN, DE OSCAR NAKASATO 
325   Ana Cristina Fernandes Pereira Wolff (UEM/UTFPR) 
 
O OLHAR AO CÉU QUE (RE)LEMBRA O OUTRO: O TECER LITERÁRIO DE 
FRONTEIRA ENTRE HISTÓRIA E LITERATURA EM MARÍA ROSA LOJO 
326   Alessandro da Silva (UEL) 
         Vanderléia da Silva Oliveira (UENP/UEL) 
 
OS PERFIS FEMININOS DE MACHADO DE ASSIS: UMA RELAÇÃO ENTRE CAPITU E 
GUIOMAR 
327  Ana Paula Oliveira (UNESPAR/FECILCAM) 
       Greiciele Cassanha Mauricio (UNESPAR/FECILCAM) 
       Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM - UEM) 
 
A FIGURAÇÃO DA DONZELA-GUERREIRA NA OBRA MEMORIAL DE MARIA MOURA 
DE RACHEL DE QUEIROZ 
328   Karla de Oliveira Lopes (UNESPAR/FECILCAM) 
         Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM - UEM) 
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O JOGO HISTÓRICO-LITERÁRIO EM O FALSO MENTIROSO: MEMÓRIAS, DE 
SILVIANO SANTIAGO 
329   Denise Maria Hudson de Oliveira (UnB) 
 
PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE HISTORICIDADE E TESTEMUNHO NA OBRA 
DE ANTÓNIO LOBO ANTUNES 
346   Carlos Henrique Fonseca (UNESP/Araraquara) 
 Orientadora: Maria Lúcia Outeiro Fernandes (UNESP/Araraquara) 
 
DA DECADÊNCIA DAS MINAS À TRANSIÇÃO POLÍTICA: OS SINOS DA AGONIA, DE 
AUTRAN DOURADO 
357   Izabel Cristina Souza Gimenez (UNIOESTE) 
 
A DIVINA COMÉDIA E SUA REPRESENTAÇÃO DO INFERNO 
371   Daniel Lula Costa (UNESPAR/FECILCAM) 

 
 
 
DO MODERNISMO ÀS TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS: INOVAÇÕES E RUPTURAS 
372   Fabrício César de Aguiar (UEM)  
         Luís Cláudio Ferreira Silva (UEM) 
 
 
O SOL A BASHÔ: MARCAS DO CONTEMPORÂNEO NA POESIA DE OSVALDO 
CÍCERO WROSNKI 
373   Murilo Filgueiras Correa (UEM) 
 
O NARRAR POSSÍVEL NA PÓS-MODERNIDADE: O ROMANCE LÍRICO DE RADUAN 
NASSAR 
383   Luís Cláudio Ferreira Silva (UEM) 
 
AS RUPTURAS DE TEMPO E DE ESPAÇO PRESENTES NAS OBRAS A MORATÓRIA E 
RASTRO ATRÁS, DE JORGE ANDRADE 
384   Larissa Walter Tavares (UEM) 
 
A RUPTURA PRESENTE NA OBRA O REI DA VELA, DE OSWALD DE ANDRADE 
385   Fabrício César de Aguiar (UEM) 
 
OS GAGUEJOS DE SAMUEL BECKETT: UMA LITERATURA VOLTADA PARA O 
FRACASSO DA PALAVRA 
386   Willian André (UEL - UNESPAR/FECILCAM) 
 
A CONTEMPORANEIDADE E A IDIOSSINCRASIA DOS PERSONAGENS DE MIGUEL 
SANCHES NETO NO ROMANCE A PRIMEIRA MULHER 
387   Marcos Flávio Bassi (UNESPAR/FECILCAM) 
         Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM - UEM) 
 
O EXISTENCIALISMO CONFIGURADO EM SR. JOSÉ 
388   Renata Santana (UEM) 
         Orientadora: Clarice Zamonaro Cortez (UEM) 
 
A REPRESENTAÇÃO DA CASA NO IMAGINÁRIO FEMININO DO SÉCULO XX: UMA 
LEITURA DOS ROMANCES CRÔNICA DA CASA ASSASSINADA E MEMORIAL DE 
MARIA MOURA 
399   Claudeci Rodrigues Bueno (UNESPAR/FECILCAM) 
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A REPRESENTAÇÃO DA CONDIÇÃO FEMININA DURANTE O REGIME ISLÂMICO NO 
ROMANCE CONTEMPORÂNEO LENDO LOLITA EM TEERÃ  
400   Márcia André Ramos (UNESPAR/FECILCAM) 
        Maiara Rodrigues (UNESPAR/FECILCAM) 
        Patricia Thais da Silva Donatão (UNESPAR/FECILCAM) 
        Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM - UEM) 

 
 
ITINERÁRIOS POÉTICOS EM LÍNGUA PORTUGUESA 
414   Sandro Adriano da Silva (UNESPAR/FECILCAM - USP) 
         Vagner Camilo (USP) 
 
 
METÁFORAS DA VERTIGEM: LÍRICA, PSICANÁLISE E EXPERIÊNCIA DE 
DESCENTRAMENTO EM “TRADUZIR-SE”, DE FERREIRA GULLAR 
415   Sandro Adriano da Silva (UNESPAR/FECILCAM - USP) 
 
PÁGINAS DE TERRA: A GEOPOÉTICA DE DOIS DESERTOS 
430   Luciana de Oliveira Mangueira (UERJ) 
 
ASPECTOS DE TEATRALIDADE NA PEÇA O MARINHEIRO DE FERNANDO PESSOA 
442   Thays Caroline Barroca Ribeiro Morettini (UEL) 
 
QUANTO TEMPO O TEMPO TEM? 
455   Gabriela Lasta (UNESPAR/FECILCAM) 
        Jobede Paiva Rodrigues (UNESPAR/FECILCAM) 
        Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM - UEM) 
 
O OLHAR POÉTICO DE CAMÕES, PESSOA E SARAMAGO SOBRE AS GRANDES 
NAVEGAÇÕES PORTUGUESAS 
465   Lídio Zschornack (UNESPAR/FECILCAM) 
        Orientador: Devalcir Leonardo (UNESPAR/FECILCAM) 
 
A ARTE POÉTICA EM METAMORFOSE: ANTERO DE QUENTAL E FERNADO PESSOA 
466   Jessica Paiva da Silva (UNESPAR/FECILCAM) 
         Orientador: Devalcir Leonardo (UNESPAR/FECILCAM) 
 
A AUDÁCIA DESSA MULHER: UMA RELEITURA DA CAPITU DO FINAL DO SÉCULO 
XX 
467   Camila Ariane de Souza (UNESPAR/FECILCAM) 
        Jacqueline Aparecida Batista (UNESPAR/FECILCAM) 
        Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 

 
 
 
LITERATURA EM DIÁLOGO COM OUTROS SABERES 
480   Frederico Diehl (UTFPR/Campo Mourão) 
        Maurício Cesar Menon (UTFPR/Campo Mourão) 
 
 
FIGURAÇÕES DA MALDADE NA LITERATURA INGLESA DA BAIXA IDADE MÉDIA: 
COMPARAÇÕES ENTRE OS JUDEUS DE CHAUCER E SHYLOCK DE SHAKESPEARE 
481   Márcia Maria de Medeiros (UEMS) 
 
A REPRESENTAÇÃO DO TEMPO NAS DIVERSAS ARTES: UMA PROPOSTA DE 
TRABALHO COM A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO 
482   Patrícia de Oliveira (UNESPAR/FECILCAM) 
         Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM - UEM) 
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VIANNA MOOG E A IDENTIDADE NACIONAL EM UM RIO IMITA O RENO 
497   Vladimir José de Medeiros (UNIPAR/Cascavel) 
 
LITERATURA DE AUTORIA FEMININA: O PATRIARCALISMO DO SÉCULO XX E A 
REPRESENTAÇÃO FEMININA EM A SUCESSORA 
498   Adailton Almeida Barros (UNESPAR/FECILCAM) 
        Elaine Aparecida Gonçalves Moreira (UNESPAR/FECILCAM) 
        Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
O TEATRO REALISTA DE HENRIK IBSEN: UMA LEITURA DE CASA DE BONECAS 

      499   Adriele Gehring (UEM) 
         Maiara Cristina Segato (UEM) 
 
AS METÁFORAS DA ESCRITA NA OBRA DE NIETZSCHE DE 1875 A 1881: DO CORPO 
À NATUREZA, DA NATUREZA À TERRA 
500   Enrique V. Nuesch (UNESPAR/FECEA – UEL) 
 
LIBERALISMO E ESCRAVIDÃO EM OS TAMBORES DE SÃO LUÍS 
501   Alex Sandro de Medeiros (UTFPR/Campo Mourão) 
 
AS INTERFACES DO JAZZ COM A LITERATURA 
502   Jorge Augusto da Silva Lopes (UNESP/Assis) 
 
PRESENÇA E REPRESENTAÇÃO URBANA EM MACHADO DE ASSIS E LIMA 
BARRETO 
503   Cinthia Aparecida Tragante (USP) 
 
ANÁLISE LINGUÍSTICA E PRODUÇÃO DE SENTIDOS NA LEITURA DE UMA CRÍTICA 
DE ROMANCE DA LITERATURA PÓS-MODERNA 
504   Adriana Delmira Mendes Polato (UNESPAR/FECILCAM) 
         Caroline Adriana Mendes Burach (UNESPAR/FECILCAM) 

 
 
 
O POÉTICO NA LITERATURA GUARANI 
505   Geisi M. Rodrigues (UEM) 
         Sinclair P. Casemiro (USP – UNESPAR/FECILCAM) 
 
 
A DIVERSIDADE INDÍGENA E AS LEIS BRASILEIRAS 
522   Cleide de F. P. Gimenez (UNESPAR/FECILCAM) 

               Sinclair P. Casemiro (USP – UNESPAR/FECILCAM) 
 
MUNDO GUARANI E LITERATURA 
535   Sinclair P. Casemiro (USP – UNESPAR/FECILCAM) 
 
NHANDERE KÓ HÁ (CALENDÁRIO DO TEMPO) 
553   Nilza Maria Rodrigues (UEL - UNOPAR) 
 
TERRITORIALIDADE INDÍGENA GUARANI 
563   Emiliano Medina (CIES-CM-PR) 
         Orientadora: Sinclair P. Casemiro (USP – UNESPAR/FECILCAM) 
 
MITOS INDÍGENAS: RELAÇÕES INTERTEXTUAIS NA OBRA MACUNAÍMA, DE MÁRIO 
DE ANDRADE, E NA PINTURA DE TARSILA DO AMARAL 
564   Bruna Kely de Jesus (UNESPAR/FECILCAM) 

               Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (UNESPAR/FECILCAM) 
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 PAINÉIS 
 
 
UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE HAICAIS DE HELENA KOLODY E DE MARIO 
QUINTANA 
566   Rafael Zeferino de Souza (UNESPAR/FECILCAM) 
         Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (UNESPAR/FECILCAM) 
 
IDENTIDADE E EXPRESSÃO: UMA ABORDAGEM COMPARADA DE POEMAS E 
PINTURAS SOBRE AUTORRETRATOS 
567   Hilquias Eufrásio Stirle (UNESPAR/FECILCAM) 
         Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (UNESPAR/FECILCAM) 
 
A RETOMADA DA TEMÁTICA AMOROSA EM POEMAS E EM PINTURAS DO PERÍODO 
ÁRCADE: UMA PROPOSTA DE LEITURA INTERTEXTUAL 
568   Vaneide Miguel Ribeiro Slobodjan (PDE – UNESPAR/FECILCAM) 
         Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (UNESPAR/FECILCAM) 
 
DA LEITURA DE FÁBULAS À LEITURA DE MUNDO 
569   Neusa Schmidt de Oliveira (PDE – UNESPAR/FECILCAM) 
         Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
OS CONTOS DE FADAS NA FORMAÇÃO DO LEITOR: UM DIÁLOGO ENTRE LITERATURA 
E CINEMA 
570   Elizete de Fátima Santos (PDE – UNESPAR/FECILCAM)  
         Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
EM BUSCA DA CURITIBA PERDIDA DE TREVISAN: A REPRESENTAÇÃO DOS 
PERSONAGENS ANÔNIMOS EM SEUS CONTOS 
571   Gabriela Lasta (UNESPAR/FECILCAM) 
         Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
UMA PROPOSTA DE LEITURA DO GÊNERO CONTO NO 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
572   Nueli de Souza (PDE - UNESPAR/FECILCAM) 
         Orientador: Wilson Rodrigues de Moura (UNESPAR/ FECILCAM) 
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Com muita satisfação, reunimos nestes Anais do 2º Encontro de Diálogos Literários: um 
olhar para a diversidade, os trabalhos apresentados durante sua realização – de 22 a 24 
de agosto de 2013.  
 
A segunda edição do evento, organizado pelo Grupo de Pesquisa em Diálogos Literários 
do Curso de Letras da UNESPAR/FECILCAM – Campus de Campo Mourão – Pr, manteve 
o foco na formação acadêmica e na produção científica, proporcionando o diálogo entre as 
pesquisas desenvolvidas por docentes e discentes de nosso grupo e de outros 
pesquisadores e instituições.  
 
O encontro contou com cerca de 250 inscritos nas diversas modalidades de atividades, 
provindos de diversas IES: UNESPAR/FECILCAM, UNESPAR/FECEA, UEM, UEL, 
UNICENTRO, UNIOESTE, UENP, USP, UNESP/Araraquara, UNESP/Assis, UFRJ, UERJ, 
UnB, UEMS, UFFS e UFAM, entre outras.  
 
Além de 8 minicursos oferecidos, 88 comunicações integraram a programação dos 11 
simpósios, que resultaram em 38 artigos. Dada a natureza desta publicação, a Comissão 
Organizadora não empreendeu revisões dos arquivos enviados, ficando a 
responsabilidade do conteúdo dos textos aos seus autores. 
 
O aumento no número de trabalhos apresentados em comparação com a primeira edição 
do evento, e a presença de participantes pertencentes a instituições de representação 
significativa em todo o país, vêm solidificar a iniciativa do Grupo de Pesquisa em Diálogos 
Literários como espaço importante para o diálogo profícuo entre os pesquisadores 
brasileiros de literatura e para a disseminação de seus estudos. Em tempos cuja 
prioridade é a técnica, que suplanta cada vez mais a reflexão, devemos apoiar a criação 
de espaços como esse, e temos certeza que, graças ao trabalho em equipe de que já 
tivemos mostra, tanto dos organizadores quanto dos participantes, as edições futuras do 
evento ajudarão a afirmá-lo ainda mais.   
 
Agradecemos, assim, a todos aqueles que contribuíram para a realização do encontro:  
 
Aos palestrantes e participantes, tanto aqueles que apresentaram suas pesquisas quanto 
aqueles que, enquanto ouvintes, contribuíram com apontamentos e questões 
enriquecedoras.  

 
Aos representantes da UNESPAR/FECILCAM que, em suas mais diversas instâncias, 
viabilizaram a realização do encontro: Diretoria, Diretoria de Pesquisa (que contribuiu com 
revisões cuidadosas do projeto), técnicos de informática (responsáveis pela 
criação/manutenção da página do evento), entre outros.   
 
Enfim, a todos os professores e alunos do Curso de Letras da UNESPAR/FECILCAM, que 
apoiaram de forma incondicional este empreendimento realizado pelo Grupo de Pesquisa 
em Diálogos Literários, tornando possível a criação de mais esse espaço para 
disseminação do conhecimento. 
 

 
Comissão Organizadora do 2º Encontro de Diálogos Literários/2013 

Mônica Luiza Socio Fernandes 
Wilma dos Santos Coqueiro 

Érica Fernandes Alves 
Willian André 
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COMPARATISMO LITERÁRIO  
E DIVERSIDADE CULTURAL:  
QUESTÕES POLÍTICAS 

Benjamin Abdala Junior (USP) 
 
 
 
 

1. Em intervenção num evento comemorativo dos cem anos da 
República portuguesa, realizado em 2010 na Universidade de Lisboa, 
destacamos que a grande mídia, antes do grande crack financeiro de 2008, 
naturalizou a imagem utópica do mundo das finanças: desregulamentação e 
flexibilidade como modelo para a economia, um desenho naturalmente 
extensivo às práticas sociais e culturais. De acordo com a reiterada agenda 
que pautava os meios de comunicação, desregulamentação se afinaria com 
liberdade e, esta, nas esferas socioeconômicas, com a competitividade, 
colocada, assim, como critério de eficiência e aspiração maior das empresas, 
do indivíduo e da democracia. O hiperindividualismo associado à condição da 
vida democrática, e, mais, a como uma das inclinações fundamentais do 
humanismo. Em decorrência do crack, a monologia desse modo de pensar a 
realidade teve de abrir-se: embora continue dominante, viu-se obrigado a se 
reciclar em novos matizes, num gesto que faz lembrar ao ocorrido quando do 
outro  crack das finanças, o de 1929.  

É próprio da literatura se voltar para aquilo que falta. Nesse sentido, há, 
pois, que renovar atitudes, em sentido prospectivo, para nos valer desse 
paralelismo com os anos de 1930, descartando agora o enredo de ambiência 
melancólica, que veio das frustrações que marcaram a Modernidade. Uma 
nova atitude implica ter a esperança como princípio, presente, por exemplo, na 
canção “Coração de Estudante”, interpretada por Milton do Nascimento1, para 
uma referência aos tempos da redemocratização brasileira e aos recentes 
movimentos dos jovens egípcios: se “Já podaram seus momentos / Desviaram 
seu destino / Seu sorriso de menino / Tantas vezes se escondeu / mas renova-
se a esperança / Nova aurora a cada dia / E há que se criar do broto / Pra que 
a vida nos dê flor e fruto”. A canção aponta para aquilo que é fundamental para 
a vida social; logo, também para o campo intelectual supranacional, com o qual 
dialogamos de forma mais direta: acreditar na potencialidade de nossa 
subjetividade e – acrescentamos -, objetivá-la em projetos, com os pés no 
chão. 

                                                           
1 Coração de estudante. Música e letra de Milton Nascimento e Wagner Tiso, 1983. 
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Nas articulações do “coração de estudante” está essa potencialidade 
(desejo, vontade), que motiva as transformações, como apontou Ernst Bloch2. 
Um canto, entretanto, que não deixa de ser problemático, pois que “Em 
lágrimas e rios se define / a dialéctica da esperança: nas lágrimas que são o 
espanto e o frio, / nos rios, a torrente que não cansa”, dos versos de Carlos de 
Oliveira3, diante do sufoco do regime salazarista. Poesia de resistência, que se 
extravasou em força nos poetas africanos que participavam do processo de 
libertação nacional de seus países.  

A atual situação política é outra, as hegemonias estabelecidas estão em 
crise, com legitimidades questionadas. Abriu-se um espaço político para 
reconfigurações de estratégias, repactualizações, em nível global. Para quem 
se situa no Brasil, no âmbito da cultura, o momento é de relevar blocos de 
nossa comunidade lingüístico-cultural, de forma correlata às estratégias de 
ordem econômica que vêm sendo desenvolvidas pelo país.  Mais 
particularmente, importa estreitar relações com nosso bloco linguístico-cultural 
e também, numa laçada mais ampla, com os países ibero-americanos.  

As redes, na atualidade, são mais amplas, globais, e envolvem desde as 
esferas dos recortes do conhecimento até às da geopolítica. Configuram um 
mundo de fronteiras múltiplas e as questões identitárias devem ser vistas no 
plural4. O comunitarismo lingüístico-cultural é nosso ponto de partida político e 
constitui, para nós, um “nó”, em termos de redes comunicacionais, de onde 
abrimos “janelas” igualmente múltiplas. Pelo comunitarismo cultural, podemos 
mostrar rostos diferenciados, em diálogo com outros. Tem sido nosso bordão 
repetir e eu repito novamente: Num mundo em que o inglês tornou-se uma 
espécie de língua franca, é importante que também falemos em português 
como língua de cultura e de tecnologia, numa associação mais particularizada 
com a língua espanhola. 

 
2. As estratégias das elites iberoafroamericanas, ao contrário do 

puritanismo excludente que marcou a empresa colonial do norte europeu, 
tendem a exaltar a integração, sempre voltadas para branqueamento, em 
termos biológicos e culturais. Mascararam, assim, a estratificação social, como 
pode ser observado nos teóricos do Segundo Império brasileiro inclinados à 
mestiçagem, cuja elaboração mais completa vai ocorrer, posteriormente, na 
obra de Gilberto Freyre. São hábitos que não se circunscrevem a esse período, 
que é ponto de chegada de um percurso secular, que veio dos tempos das 
Descobertas. Nos primeiros contatos com os ameríndios na colonização 
portuguesa, como aparece em Partes de África, de Helder Macedo, que faz 
considerações sobre a carta de “achamento” do Brasil, de Pero Vaz de 
Caminha, este, diante da nudez dos índios, observa que se deve “vestir a 
inocência, ensinar esses homens e mulheres os rudimentos da fé cristã”. E 

                                                           
2 O princípio esperança. V. 1. Trad.: Nélio Schneider. Rio de Janeiro: EdUERJ-Contraponto, 
2005. 
3 “Canto”. In: Obras de Carlos de Oliveira. Lisboa: Editorial Caminho, 1992. p. 130-131. 
4 Cf. Abdala Junior, Benjamin. Fronteiras múltiplas, identidades plurais. São Paulo: Editora 
SENAC São Paulo, 2002. 
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declara ”a essa gente não lhes falece outra cousa para ser toda cristã que 
entenderem-nos”. Entendimento de fluxo único, sem reciprocidade. 
Ironicamente, diz o narrador de Partes de África, para a inculcação dos seus 
altos valores lá deixam, “desde logo, dois degredados – dois criminosos – 
foram incumbidos de iniciar essa piedosa tarefa, para o “acrescentamento de 
nossa santa fé”5.   

A consciência crítica de Helder Macedo parte de seu lócus enunciativo: 
tem vivido entre fronteiras, e, ao mesmo tempo, estreitamente vinculado ao 
comunitarismo lingüístico-cultural da língua portuguesa. Observa relevos, 
contornos, contradições, no que poderia ser monologia discursiva. A 
preocupação de Caminha pela vestimenta, curiosamente, teve um corolário 
posterior, reverso, ironiza, quando da Inquisição: esta, ao contrário dos 
seguidores de Vieira, estava mais preocupada simbolicamente com o fato de 
os colonizadores tirarem suas vestimentas, afastando-se dos 
fundamentalismos religiosos da contra-reforma.  

 
3. Uma das assimetrias de poder simbólico colonial, sabemos, foi a 

classificação social a partir da idéia de raça – uma justificativa da dominação 
dos povos à escala mundial, uma construção mental que acabou por marcar as 
esferas científicas e que vem até nossos dias. Diferenças fenotípicas foram 
classificadas como biológicas, com a raça identificada com determinados 
territórios e constituindo princípio básico de classificação social. A idéia de raça 
foi colocada, assim, como conceito de legitimidade, com respaldo na ciência da 
época. Na vida social, um critério para delimitação de lugares e papéis em 
relação ao poder e da divisão social do trabalho. Culturalmente, os traços 
fenotípicos e culturais dos dominados também foram colocados nessa situação 
de inferioridade. Essas discriminações também ocorreram no interior da 
Europa, com o deslocamento do poder da bacia mediterrânica para o Atlântico 
Norte, com correlata diferenciação fenotípica. Os mediterrâneos seriam uma 
espécie de europeus de segundo nível, rebaixamento creditado aos processos 
de mestiçagem dessa bacia cultural – um ponto de encontro entre Europa, 
África e Ásia.  

Evidentemente, somos europeizados e aprendemos também com a 
experiência do outro, sobretudo nas interativas redes de comunicação. Em 
termos de estudos comparados entre nossas literaturas, importa saber o que 
temos em comum, mas também de diferente. Um comparatismo prospectivo 
para nos conhecermos, inclusive nas matizações dos processos históricos que 
nos envolveram. Pensando numa literatura geral, aspiração romântica, não um 
universal europeu do sonho de um Goethe, mas um áspero concerto entre as 
literaturas de todas as regiões, onde se discuta o que temos em comum e 
também de diferentes, numa relação de sujeito a sujeito e não de sujeito a 
objeto. Em nosso bloco da língua portuguesa, seria pesquisar o que existe de 
brasileiro num português e num africano, com suas diversidades, comutando 
essas posições, em relações de diálogo cultural. Para tanto, ante um 

                                                           
5 Lisboa: Editorial Presença, 1991. p. 164. 
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comparatismo voltado para as circunstâncias históricas da colonização, torna-
se necessário um outro, o da cooperação e solidariedade, pautado pelo diálogo 
de culturas, onde se relevem as diferenças e o que elas têm em comum. 

Ao curso do tempo e dos espaços geopolíticos, são configurados 
hábitos, formas de pensamento/ação, que ultrapassam as circunstâncias 
históricas que os motivaram e persistem nas esferas da vida cultural. Nesse 
sentido, já se discutiu bastante os hábitos que vêm dos tempos coloniais de 
importação de modelos estrangeiros de forma acrítica, descartando as formas 
de conhecimento desenvolvidas no próprio país. Vem dessas fronteiras a 
divisão que tem marcado a ação e o pensamento dos atores intelectuais 
brasileiros, que se vêem com os pés assentados ambiguamente em dois 
territórios: um no centro de prestígio, no exterior, e o outro, provavelmente de 
uma perna manca, que o situa com adesão afetiva ao solo do país de origem. 
Joaquim Nabuco já destacava que é característica de qualquer brasileiro, com 
alguma formação na cultura erudita, essa divisão entre Europa e Brasil.6 Isso 
porque, para ele, a cultura do Velho Mundo continha, acumuladas, a memória 
da trajetória humana e era, por isso, critério e repertório para as referências 
que marcavam e sensibilizavam o imaginário dos intelectuais brasileiros. O 
Novo Mundo, como uma criança, sem memória cultural e de história recente 
(desconsidera-se aqui a história de índios e africanos), era dependente desses 
modelos. Restava-lhe a afetividade – uma emoção de natureza, creditada à 
origem: o sentimento. Nestas suas palavras, explicita-se o seu eurocentrismo: 
o sentimento é, em nós, brasileiro e, a imaginação, européia.  

 
4. Nosso grande ficcionista dos finais do século XIX foi Machado de 

Assis, que tão bem caracterizou a sociedade colonizada da corte brasileira. 
Seu diálogo é com o campo intelectual europeu. São abundantes em seus 
textos as comparações entre as situações vivenciadas por suas personagens e 
as das que são atrizes de obras de arte identificadas com as culturas 
européias, que, como padrões, permanecem em seus horizontes de referência. 
Já na literatura social iniciada nos anos de 1930, essas referências já são 
brasileiras, podendo inverter o direcionamento como no final do romance 
Gabriela, cravo e canela, de Jorge Amado7. Um marinheiro sueco, sem 
dinheiro para pagar a bebida para o árabe Nacib, proprietário do bar, oferece-
lhe um broche que ele aceita para presentear sua amada Gabriela. E faz a 
comparação, invertendo o sentido do fluxo cultural: a sereia dourada do broche 
seria a Iemanjá de Estocolmo e suas linhas curvas se identificavam com as 
linhas do corpo de Gabriela.   Exemplo eloqüente dessa perspectiva é 
Guimarães Rosa, cujos narradores, a exemplo de Riobaldo8, introjetam em 
suas falas agrestes um “matutar” por onde perpassa toda a cultura erudita do 
escritor. Inclinações correlatas em diálogo, mas diferente das culturas 
européias, aparecerá nas personagens dos musseques luandenses da obra de 

                                                           
6 Nabuco, Joaquim. Minha formação. 13.ed. Rio de Janeiro, Topbooks, 1999. 
7 45 ed. São Paulo: Martins, 1972. 
8 Grande sertão. Veredas. 7. Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1970. 
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José Luandino Vieira9 e nas mitologias do homem do campo de Moçambique, 
em Mia Couto.  

Graciliano Ramos articula-se com o campo intelectual que 
comunitariamente envolveu os escritores chamados de neo-realistas em 
Portugal e aos países africanos, cuja intelectualidade tomava consciência da 
situação política de seus países. Ele próprio foi marcado pelas estratégias 
literárias de um Eça de Queirós, mas não só: em sua ficção está a tradição 
literária brasileira, inclusive Machado de Assis. Depois foi a vez de os 
escritores portugueses serem marcados por sua literatura: descobriram um Eça 
aclimatado socialmente, revolucionário, a par do reformista que encontravam 
na leitura direta desse clássico da literatura portuguesa. Em Cabo Verde, essa 
circulação supranacional chegou à obra de Manuel Lopes, que procurava 
“fincar o pé” em sua terra, apesar da tragédia das secas.10. Do regional, chega-
se, assim, ao nacional e ao supranacional, pelo viés comunitário. 

 
5. Edward W. Said desenvolveu a tese, na perspectiva de sua crítica 

política, de que a cultura integra a ação colonizadora, um espaço de 
tensões/conflitos. O próprio conceito de Oriente foi cunhado para justificar o 
domínio imperial dos “outros”, sempre inferiores11. Um desenho análogo ao dos 
africanos, para justificar a escravidão. Para Said, a análise dessas tensões 
entre o império e as colônias envolve tratar cultura e imperialismo numa 
relação de interdependência. E é com esse horizonte, que é importante estudar 
a forma mentis desse processo. Em termos de intersubjetividade, diríamos, o 
desenho que envolve relações de dominação, no plano interno dos blocos 
hegemônicos e das regiões subalternas, corresponde aos gestos coloniais, que 
continuam a marcar a vida subjetiva e cultural desses povos, seus universos 
simbólicos.  

Foi assim que desde os tempos coloniais o eurocentrismo procurou 
estabelecer a inteligibilidade e, principalmente, a legitimidade necessárias às 
práticas de dominação, justamente porque inferiorizavam, tanto em discursos 
científicos quanto leigos, os espaços, povos e culturas das colônias e 
apontavam a sua necessidade de evolução em amplos sentidos. Hoje, essa 
inclinação persiste nos olhares, práticas e representações que permitem a 
continuidade da dominação e manutenção de determinadas hegemonias e 
hierarquizações, mesmo que de forma sutil, ininteligível, naturalizada ou 
compartilhada. Um amplo sistema de modelização, em dimensão planetária. E, 
já que a hegemonia é porosa, na Europa e nos EUA, há a ascensão de 
numerosas comunidades marginalizadas como os irlandeses, ciganos, negros, 
latino-americanos, judeus, muçulmanos, os habitantes das periferias, gays, 
lésbicas etc. Foi nesse contexto situacional que apareceram as obras de 
Fredrick Jameson, Edward W. Said, Homi K. Bhabha e Stuart Hall, entre 
outros. 

                                                           
9 Cf. Nós, os do Makulusu. São Paulo: Editora Ática, 1991. 
10 Os flagelados do vento leste. São Paulo: Editora Ática, 1979. 
11 Cf. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. Trad.: Tomás Rosa Bueno. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
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O eurocentrismo – como se vê - corresponde hoje à ocidentalização, que 
não tem precisão geográfica, mas tem suas bases. Envolve toda uma série de 
repertórios secularmente acumulados, de onde vêm as reflexões e práticas 
espalhadas pelo mundo. Evidentemente, convém repetir, aprendemos com a 
experiência do outro. Afinal, somos todos misturados. As identidades são 
sempre plurais, já indicamos. Não obstante, uma certa hibridização que conflui 
para uma espécie de plasticização indefinidora de fronteiras, que, na verdade, 
são configuradas e múltiplas, pode ser estratégia similar à da mestiçagem das 
elites brasileiras: mesclagens tendentes a formulações eurocêntricas. Somos 
múltiplos e, na verdade, uma visão crítica das implicações políticas desses 
caracteres (nível individual, nacional, social), verificará que eles se atritam e 
não deixam de se estabelecer hegemonias ou dominâncias. Assim são os 
hábitos12, que em suas linhas articulatórias impregnam os atores sociais, 
mesmo em situações políticas que poderiam contraditá-los. Observe-se, nesse 
sentido, o romance Mayombe, de Pepetela, escrito em plena guerrilha das lutas 
de libertação nacional de Angola. O sentido crítico do narrador destaca linhas 
de articulação de hábitos, que impregnam suas personagens, deixando à 
mostra as reais motivações dos guerrilheiros, mitificados pelos discursos 
oficiais. Citemos uma personagem feminina, que de um ângulo periférico 
analisa a situação que experimenta:  

“Isso é que me enraivece. Queremos transformar o mundo e somos 
incapazes de nos transformar a nós próprios. Queremos ser livres, fazer a 
nossa vontade, e a todo momento arranjamos desculpas para reprimir nossos 
desejos. E o pior é que nos convencemos com as nossas próprias desculpas, 
deixamos de ser lúcidos. Só covardia. É medo de nos enfrentarmos, é um 
medo que nos ficou dos tempos em que temíamos a Deus, ou o pai ou o 
professor, é sempre o mesmo agente repressivo. Somos uns alienados. O 
escravo era totalmente alienado. Nós somos piores, porque nos alienamos a 
nós próprios. Há correntes que já se quebraram mas continuamos a transportá-
las conosco, por medo de as deitarmos fora e depois nos sentirmos nus.”13 

Vieram de nossa formação hábitos alienados e as formas culturais, tal 
como as formas políticas, sociais e econômicas, resistem. Há nelas, de um 
lado, uma experiência acumulada; e, de outro, implicações ideológicas que 
tendem a justificar hegemonias. Constituem desenhos ou linhas que resistem e 
determinam a formação de caracteres, com papéis sociais marcados. O grande 
problema, do ponto de vista político, é que tais impregnações fazem parte do 
cotidiano e configuram as expectativas de cada ator, dirigente ou dirigido.  Tais 

                                                           
12 Associamos o conceito de habitus, de Pierre Bourdieu, ao de modelo de articulação que vem 
da práxis (o homem com ser ontocriativo). Para Bourdieu o “habitus, como indica a palavra, é 
um conhecimento adquirido e também um haver, um capital (de um sujeito transcendental da 
tradição idealista) o habitus, a hexis, indica a disposição incorporada, quase postural -, mas sim 
o de um agente em acção: tratava-se de chamar a atenção para o `primado da razão prática´ 
de que falava Fichte, retornando ao idealismo, como Marx sugeria nas Teses sobre Feuerbach, 
o  `lado activo´ do conhecimento prático que a tradição materialista, sobretudo com a teoria do 
reflexo, tinha abandonado (O poder simbólico. Trad.: Fernando Tomaz. Lisboa: Difel / Rio de 
Janeiro: Bertrand, 1989. p. 61. 
13 São Paulo: Ática, 1982. p. 208. 
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gestos alienantes serão mais enfáticos na obra posterior de Pepetela, quando 
ironizará a nova sociedade urbana de Angola. 
6. Das identidades individuais às coletivas, podemos observar - em acréscimo 
ao conceito de Benedict Andersen de que o estado-nação é uma comunidade 
imaginada14 -, que essa comunidade só vem da articulação socioeconômica 
dessa comunidade, com seu sistema de poder. É, assim, o estado-nação 
moderno, formado na Europa paralelamente à dominação colonial. Colocou-se 
politicamente em causa nesse processo Europa/colônias – ontem, como hoje - 
a administração das diferenças e suas implicações político-sociais. Portugal, 
com baixa densidade populacional, teve de entrar num corpo-a-corpo com os 
povos das colônias e o Brasil foi colonizado, tendo como principais agentes os 
crioulos (mestiços) brasileiros, ativos também na colonização de Angola até o 
século XIX. Nos EUA, houve um transplante mais efetivo da população 
européia e o estabelecimento de um estado dos “brancos”, originalmente 
puritanos, que se recusaram à mistura. Conseqüência: extermínio dos 
ameríndios e o apartheid dos ex-escravos. Só a partir da segunda metade do 
século XX, essas populações das margens começaram a fazer valer seus 
direitos de cidadania. E ganharam peso político-social e cultural, mais 
recentemente, pela presença ativa da grande população de migrantes, que 
vieram de outras margens. A discussão sobre a mestiçagem, escamoteada 
pelas elites norte-americanas, ganhou, então, as universidades e já é matéria 
de sua indústria cultural.  

O eurocentrismo fixou a história unilinear de que a Europa teria suas 
origens na Grécia/Roma clássicas. Desconsiderou o fato de que as culturas 
européias tiveram como base os saberes da bacia mediterrânica, onde muitos 
povos foram fundamentais na circulação econômica e cultural. Entre eles, 
muito antes de gregos e romanos, os egípcios, de população negra. Foi na 
península ibérica que se constituíram os primeiros estados modernos, depois 
suplantados pelos do Atlântico Norte. Na atualidade, considerar a comunidade 
supranacional iberoafroamericana implica um certo sentido de 
antieurocentrismo, para com os países centrais, e certamente aponta para um 
comparatismo literário-cultural sul-sul (em sentido largo), com implicações 
políticas, tal como o do leste-oeste, que aparece nos estudos de Homi 
Bhabha15, entre outros.  

Não se trata na atualidade, por outro lado, de comutar 
maniqueisticamente esse processo de assimetrias, invertendo a polaridade, 
tornando o dominado como dominante. No caso que se observa nos EUA, 
numa sociedade marcada pelo puritanismo dos brancos e o consequente 
apartheid, de tornar o que era inferior como superior. A xenofobia, em termos 
de política identitária, pode conduzir à balcanização à escala mundial, tendo 
como corolário a recolocação essencialista de princípios raciais. Uma nova 
face, subalterna, do mesmo princípio articulador que vem do discurso 

                                                           
14 Nação e consciência nacional. Trad. Lólio L. de Oliveira. São Paulo: Ática, 1986. 
15 O local da cultura. Trad.: M. Ávila, E. L. L. Reis, G. R. Gonçalves. Belo Horizonte: UFMG, 
1998. 
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hegemônico que pretende negar. Observe-se este registro autocrítico de Rui 
Knopfli, que teve uma trajetória sociopolítica inversa à de um José Craveirinha: 

 
Europeu, me dizem. 
Eivam-me de literatura e doutrina 
européias 
e eu europeu me chamam 
 
Não sei se o que escrevo tem a raiz de algum 
pensamento europeu. 
É provável... Não. É certo, 
mas africano sou.16 
 

Em nosso cotidiano, continua o olhar colonial, naturalizado: nós constituímos 
nações, eles, os outros, as tribos; temos nossa cultura, o folclore é deles; nós 
temos nossa arte, eles se restringem ao artesanato. Observe-se que essa 
forma de pensar envolve não apenas centro e periferia, mas as relações 
regionais e também sociais, em qualquer espaço. Constituem formas mentis do 
processo de colonização que atualizam estruturalmente articulações de 
pensamento e ação. Reproduzem repertórios que se manifestam em desenhos 
assimilacionistas entre países, bloco de países, regiões, situações sociais. 
Desenhos configurados para discriminalizar e valorizar espaços hegemônicos, 
preservando a assimetria dos fluxos econômicos e culturais. Entretanto, é de 
se enfatizar: a hegemonia nunca é plena, mas porosa, por onde entram os 
contrafluxos que as desestabilizam e, mesmo, as transformam. Tal como na 
“caligrafia poética” das misturas, de Carlos de Oliveira, para encerrar esta 
exposição: “Na poesia [diz o poeta], / natureza variável / das palavras, / nada 
se perde / ou se cria, / tudo se transforma: / cada poema, / no seu perfil / 
incerto / e caligráfico, / já sonha / outra forma”17. 
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AUTOFICÇÃO NA LITERATURA 
BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: 
APROXIMAÇÕES E PERTINÊNCIAS 

Ricardo Augusto de Lima (UEL) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Segundo Ítalo Moriconi, um “traço marcante na ficção mais recente é a presença 
autobiográfica real do autor empírico em textos que por outro lado são ficcionais” (apud 
KLINGER, 2012, p. 10).  Tal texto, batizado em 1977 por Serge Doubrovsky como 
autoficção, constitui um espaço híbrido entre a autobiografia clássica (conceituada por 
Philippe Lejeune em seu Pacto autobiográfico) e a ficção. Lejeune, ao definir os moldes 
nos quais a autobiografia seria aceita, deixou lacunas que foram preenchidas por 
Doubrovsky com a combinação entre o pacto romanesco e rastros autobiográficos do 
autor em um texto híbrido, no qual o referencial e o ficcional se misturam. Percebida 
desde sempre na literatura, há um momento em que a análise e a discussão da 
autoficcionalidade em um texto se tornam pertinentes pelos pontos de vista literário, 
estético e histórico. Em geral, colocar-se no texto faz do autor uma espécie de 
perfomancer da verdade e da ficção, moldando sua vida como demiurgo de si mesmo. 
Assim, ele tem o poder de compensar falhas e faltas, perdoar erros, voltar ao passado e 
mudá-lo, fazendo o que, pelo pacto autobiográfico, é impossível na autobiografia. Nota-
se, também, que essas escritas do eu são mais frequentes nas literaturas ligadas a 
minorias étnicas e sexuais (SANTIAGO, 2002, p. 35-6). Desta forma, este minicurso 
propõe a discussão de textos autoficcionais de Caio Fernando Abreu, Michel Laub, 
Conceição Evaristo e Noemi Jaffe, no qual Caio Fernando usará de suas experiências 
para a sua escrita, Laub de sua memória, Conceição de suas tradições e Noemi de seus 
traumas. Lidaremos com os conceitos de narrador, autobiografia, ficção, memória e 
compensação do real. Além desses, abordaremos o termo criado por Conceição Evaristo 
para designar seus textos e ligá-los à tradição cultural na qual estão enraizados: 
escrevivências. Nos três autores há de se notar a primazia do ficcional sobre o 
autobiográfico, porém sempre mantendo este à vista, gerando, assim, um texto no qual 
real e ficcional se tornam discutíveis. Para isso, contaremos com o suporte teórico de 
Philippe Lejeune, Serge Doubrovsky, Vincent Colonna, Philippe Gasparini, Silviano 
Santiago e Diana Klinger. Ver-se-á que a autoficção possibilita uma nova forma de ver a 
vida e a ficção, ao mesmo tempo em que faz com que o texto seja um metatexto, visto 
que coloca em discussão sua própria essência, instaurando a ficção ao passo que a 
revela.  

PALAVRAS-CHAVE: autoficção; literatura brasileira; contemporaneidade. 
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INTRODUÇÃO  
AO ESTUDO DO  
ROMANCE MODERNO 

Willian André (UEL – UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Este minicurso tem por objetivo apresentar uma reflexão introdutória sobre o 
romance moderno. Para tanto, partimos, em um momento inicial, do texto 
“Reflexões sobre o romance moderno”, de Anatol Rosenfeld. Para fundamentar 
suas reflexões, o autor considera três hipóteses básicas: a suposição de que há 
um Zeitgeist em cada fase da história; a importância que se deve atribuir ao 
fenômeno de “desrealização” na pintura do século XX; a manifestação dessas 
alterações verificadas na pintura também no romance. O desenvolvimento das 
hipóteses aventadas pelo autor permite-nos abordar questões de suma 
importância para pensar a narrativa da primeira metade do século XX, tais como: 
a recusa da arte moderna de assumir uma suposta função de “reprodutora” da 
realidade empírica; a problematização das categorias narrativas de espaço e 
tempo; as consequências da abolição do tempo cronológico para a construção da 
estrutura narrativa em termos de causalidade; os conflitos entre percepção de 
mundo e consciência, e o consequente desenvolvimento da técnica narrativa do 
fluxo de consciência; o abandono da perspectiva e a angústia do homem do 
século XX. Em um segundo momento, propomos um desdobramento dessas 
questões por meio de uma breve apresentação de romances de alguns autores 
mencionados/discutidos por Rosenfeld em seu texto: Ulysses (1922), de James 
Joyce; O processo (1925), de Franz Kafka; O som e a fúria (1929), de William 
Faulkner; Angústia (1936), de Graciliano Ramos; O estrangeiro (1942), de Albert 
Camus; e Molloy (1951), de Samuel Beckett. Esse breve olhar lançado sobre tais 
obras nos permite refletir sobre as “soluções” que escritores pertencentes a 
contextos diversos encontraram para lidar com os problemas apontados 
previamente, e que foram responsáveis, de certa forma, pela cristalização do 
tônus que caracteriza o romance moderno. É importante ressaltar que a 
abordagem adotada para o desenvolvimento do minicurso é de caráter 
introdutório, tendo como público alvo alunos de graduação que começam a ter 
seus primeiros contatos com a narrativa desenvolvida na primeira metade do 
século XX.  

PALAVRAS-CHAVE: romance moderno; abandono da perspectiva na narrativa; 
introspecção. 
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POESIA E HISTÓRIA  

DO BRASIL: UMA ABORDAGEM 

INTERDISCIPLINAR ATRAVÉS  

DAS LETRAS DA MÚSICA  

POPULAR BRASILEIRA 

Sérgio Roberto Massagli (UFFS) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Este projeto nasceu da necessidade de discutir as relações existentes entre a Música 

Popular Brasileira com outros campos do saber como a política, a história, a cultura popular e 

a poesia. Parte-se da ideia de que a música e a poesia foram inseparáveis desde a 

Antiguidade como manifestação da cultura popular, para mostrar como, através da música, a 

cultura popular brasileira foi-se afirmando a partir de uma posição de marginalidade, para 

universalizar-se como expressão do nacional. Este minicurso apresenta um panorama das 

principais tendências da música popular brasileira. Num primeiro momento mapeia as linhas 

gerais da formação do samba no Brasil, o samba negro, e portanto marginal, que vem dos 

morros do Rio de Janeiro em fins da República Velha, colocando em destaque a figura do 

malandro. A seguir, numa perspectiva diacrônica, serão analisados os conteúdos 

nacionalistas e de valorização do trabalho do samba em tempos do Estado Novo (1937-

1945).  Num momento histórico subseqüente, durante o governo de Juscelino Kubitschek e a 

industrialização da economia brasileira, será analisado o movimento chamado de Bossa 

Nova que, nas fronteiras entre o erudito e o popular, apresentou-se como uma saída para o 

samba que havia parado, era quadrado e só falava em barracão. Nos anos sessenta, com a 

formação dos Centros Populares de Cultura (CPC), a União Nacional dos Estudantes (UNE) 

e a defesa de uma cultura popular, democrática e nacionalista, a música popular, visando 

“conscientizar” as camadas populares, produzirá as canções de “Protesto”, com temática 

rural e urbana, que encontrarão seu espaço de ressonância nos festivais universitários. Sob 

o signo da rebeldia e sob um influxo planetário, eclode uma revolução cultural que no Brasil 

se manifestará por caminhos diversos e conflitantes. Nesse cenário agitado e criativo da 

historia da nossa canção, encontraremos, de um lado, a Jovem Guarda, acusada de ser a 

expressão de uma alienação individualista comandada pela indústria cultural e pela 

sociedade de consumo; de outro, a Tropicália, retomando a proposta de antropofagia cultural 

do modernismo e a formação de uma identidade nacional. A partir do golpe militar de 1964 e 

com os desdobramentos da ditadura militar, a imposição da censura à produção artística, 

sobretudo após o AI5 (1968), os compositores serão obrigados a driblarem os censores 

através do ciframento das suas mensagens. Nesse período, serão focalizados aspectos da 

produção musical de Chico Buarque: do lirismo ao protesto e à crítica política e social.  

PALAVRAS-CHAVE: Música Popular Brasileira; Interdisciplinaridade; Cultura Brasileira. 
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PROPOSTAS DE LEITURAS  

COM O CONTO FANTÁSTICO  

DE MOACYR SCLIAR 

Devalcir Leonardo (UNESPAR/FECILCAM) 
Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

A ficção contemporânea brasileira é bastante plural e complexa, sobretudo no que 

diz respeito ao gênero conto, cujas narrativas curtas, ágeis e envolventes, 

representam conflitos da sociedade contemporânea como a busca pelo 

espetáculo, a banalização das tragédias humanas, a violência desmedida e a 

alienação imposta pelos meios midiáticos. Nesse sentido, uma das vertentes 

desse gênero na contemporaneidade, que é o conto fantástico, suscita reflexões 

importantes sobre algumas condições da vida contemporânea, ao causar impacto 

e hesitação no leitor, causando desequilíbrio em seu mundo familiar, por meio de 

imagens bastante insólitas e perturbadoras. Isso ocorre devido ao fato de os 

acontecimentos na narrativa não poderem ser explicados de forma racional, 

fugindo à normalidade cotidiana. A ambigüidade que se mantém até o final da 

narrativa nos leva ao âmago do fantástico. No Brasil, embora não haja, em 

relação a esse gênero, uma tradição tão forte como em outros países da América 

Latina, alguns escritores contemporâneos dedicaram-se a narrativas que 

contemplam aspectos do realismo fantástico, como, entre outros, Murilo Rubião, 

José J. Veiga e Moacyr Scliar. Nessa perspectiva, os estudos teóricos de Hans 

Robert Jauss (1994) sobre a estética da recepção, assim como os de Silviano 

Santiago (1989), Flora Sussekind (1993) e Alfredo Bosi (1999) sobre a ficção 

contemporânea, e Selma Calasans Rodrigues (1988) sobre o gênero fantástico, 

propiciam subsídios importantes para as propostas de leitura de contos fantásticos 

de Moacyr Scliar, levando em consideração a recepção dos mesmos na escola 

básica. Vale ressaltar que, nos contos de Scliar, o fantástico ocorre de forma sutil, 

mas profundamente crítica, como forma de questionar comportamentos humanos 

cruéis, como no conto “O anão do televisor” e “Canibal”, ou discutir a perversidade 

das relações sociais marcadas pela exploração do outro e pelas intensas 

desigualdades sociais, como desvelam os contos “O Cão” e “Histórias da terra 

trêmula”. Nesses contos, marcados por uma grande diversidade formal e temática, 

há uma intrínseca relação entre o fantástico e a violência como forma de 

representar, por meio de complexas estruturas simbólicas, a crueldade presente 

na sociedade contemporânea.  

PALAVRAS-CHAVE: Ficção contemporânea; conto fantástico; Moacyr Scliar. 
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20 CONTOS FANTÁSTICOS  

DE MACHADO DE ASSIS:  

UMA DISCUSSÃO 

Ricardo Gomes da Silva (UNESP/Araraquara) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

O objetivo neste minicurso é refletir acerca da série de contos fantásticos 

escritos por Machado de Assis. Neste sentido, pensaremos sobre o conceito 

de literatura fantástica, verificando de que maneira o próprio Machado de 

Assis utilizou o termo “fantástico” e como a crítica literária tem percebido a 

ocorrência do fantástico na obra machadiana. A partir das obras de autores 

como Sílvio Romero (1897), Magalhães Junior (1973) e demais estudos onde 

se notou o comportamento do fantástico machadiano, observaremos a 

evolução das pesquisas desta vertente. Nós as dividiremos em três grupos: 1) 

críticos literários não acadêmicos, 2) dissertações e teses e 3) artigos em 

periódicos acadêmicos. Outra preocupação será pensar o conceito de 

fantástico atrelado à noção de paródia. Contudo, entendendo paródia a partir 

da concepção clássica do termo – sobre a qual Hutcheon e Genette teorizam – 

buscaremos demonstrar que Machado de Assis, apesar de parodia a literatura 

fantástica, não o faz no sentido de menosprezar, ridicularizar ou satirizar tal 

vertente literária, mas de imitá-la de forma distanciadamente crítica. Enfim, 

discutiremos quais são as principais características dos contos fantásticos de 

Machado de Assis. Embora não seja obrigatória a leitura de um ou mais 

contos fantásticos de Machado de Assis pelos participantes do minicurso, isto 

certamente entusiasmará as discussões. Os contos são: "Bagatela", "O País 

das quimeras (Conto fantástico)", "O anjo das donzelas", "Uma excursão 

milagrosa", "O anjo Rafael", "A vida eterna", "O capitão Mendonça", "Rui de 

Leão", "Decadência de dois grandes homens", "Os óculos de Pedro Antão", "A 

chinela turca", "Um esqueleto", "Uma visita de Alcebíades", "Sem olhos", "A 

mulher pálida", "O imortal", "A segunda vida", "As academias de Sião", "Um 

sonho e outro sonho" e "Mariana". Lembrando que tal lista de contos 

fantásticos de Machado de Assis foi composta a partir das anteriormente 

montadas por Magalhães Junior (1973), Marcelo Fernandes [1999] (2003), 

Darlan de Oliveira Gusmão Lula (2005) e Mauro Rosso (2008).  

PALAVRAS-CHAVE: Machado de Assis; Literatura fantástica; Literatura 

Brasileira do Século XIX. 
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A RELAÇÃO PRESENTE- 
PASSADO-FUTURO EM PORTUGAL:  
UM DIÁLOGO ENTRE MENSAGEM, 
DE FERNANDO PESSOA,  
E A JANGADA DE PEDRA,  
DE JOSÉ SARAMAGO 
Fabrício César de Aguiar (UEM) 
Luís Cláudio Ferreira Silva (UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

A grande aventura das navegações e das colonizações portuguesas no mundo se deu 
inicialmente na invasão de Ceuta no início do século XV e se expandiu mundo afora. 
Portugal estabeleceu colônias e povoados na América, África, Ásia. Do Brasil à Índia, de 
Angola à China, de Cabo Verde ao Timor, Portugal se tornou um império com proporções 
globais. Dono deste império ultramarino durante os séculos, Portugal, apesar de 
pertencer à União Europeia, amarga atualmente uma situação econômica pouco 
confortável, sendo uma das nações mais pobres do grupo. Durante os últimos séculos, o 
país viveu à sombra das grandes potências europeias, notadamente, Inglaterra, França e 
Holanda, e o Sebastianismo parece ser um fantasma que não deixará tão cedo de 
assombrar os portugueses. Sem a glória do passado e tendo um presente um tanto 
quanto conturbado, o futuro português ainda almeja novas perspectivas. Isto vem sendo 
discutido há tempos por estudiosos de várias áreas do conhecimento, também no campo 
das artes, sobretudo na literatura. Sendo assim, é possível desenvolver um estudo sobre 
aspectos da ascensão e declínio do império português pelo viés literário, pois, como 
destaca Lajolo (1995), literatura e história “dão-se as mãos tanto quando a Revolta de 
Canudos é estudada a partir de Euclides da Cunha, como quando o movimento 
abolicionista é convocado para explicar a poesia de Castro Alves”, ou seja, há uma 
integração entre os campos do saber. Deste modo, a análise aqui proposta irá se 
embasar sobre os conceitos de textos e de teóricos da linha da Teoria Literária servindo 
como instrumentalização para a análise de textos literários, visando estudar 
pormenorizadamente alguns aspectos da obra Mensagem, de Fernando Pessoa, e A 
Jangada de Pedra, de José Saramago. Neste sentido, o minicurso em questão visa 
dialogar tais escritores canônicos portugueses estabelecendo pontos de 
contato/divergência no que tange a relação histórica da formação da nação portuguesa, 
bem como as projeções de ambas as obras para um futuro.  

PALAVRAS-CHAVE: literatura portuguesa; literatura e história; perspectivas históricas. 
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HERDEIRAS DE SAFO: CORPO, 
EROTISMO E SUBJETIVIDADE  
NA LÍRICA FEMININA BRASILEIRA 

Sandro Adriano da Silva (UNESPAR/FECILCAM - USP) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Este minicurso rastreia as intrincadas relações entre a produção literária brasileira de autoria 

feminina, no gênero lírico, como metáfora de experiências históricas e literárias, mapeada na 

reprodução de discursos misóginos quanto para a recriação de um lócus enunciativo libertário. 

Assim, corpo e erotismo figuram-se expedientes exploratórios de um conjunto de 

agenciamentos-máscaras, muitas vezes eivados de uma essencialidade estratégica, expressos 

em ironia, na mímica e na paródia, como recursividade lírico-formal. Na esteira, pois, de um 

diálogo entre categóricas estéticas e políticas da Crítica Literária Feminista e do Pós-

colonialismo e Teoria Queer, empreende-se uma análise de textos representativos dessa 

temática, na literatura brasileira. Em um viés comparativista, emolduram-se os textos 

elencados à ideia de um “corpo sáfico”, que ecoa da obra da poetisa grega Safo de Lesbos, 

construindo, portanto, um imaginário social, político e poético em torno do corpo feminino como 

errância, danação e apelo. Neste minicurso, em que as nossas reflexões têm como ponto de 

partida a teoria da lírica canônica, trataremos do sujeito lírico, categoria que demarca na poesia 

o lugar da subjetividade. O nosso foco principal é apontar aspectos da subjetividade lírica na 

poesia brasileira e portuguesa contemporânea, que têm se configurado à margem do que 

esteve e ainda está no centro das discussões teóricas e críticas. Abordaremos poemas 

selecionados entre os mais representativos da temática erótica de autoria feminina, 

especialmente no que se refere a questões de gênero, tendo em vista que: como um campo de 

possibilidades interpretativas, o corpo é o ensejo do processo dialético de interpretar de novo 

um conjunto histórico de interpretações, que já deram conteúdo ao estilo corporal. O 

corpo/corpus torna-se um nexo peculiar de cultura e escolha e “existir” o próprio corpo torna-se 

um modo pessoal de examinar e interpretar normas de gênero recebida. Por outro lado, a 

constância de uma escrita do corpo em interação com a Natureza, pela criação de imagens 

que decorrem de um processo de transformação, permuta e cumplicidade, leva-nos a uma 

leitura do desejo pela ruptura dos limites da ideologia falocêntrica. Os textos eróticos 

selecionados, inscrevem a desmarcação de espaços fixados pelo patriarcalismo e pela moral 

sexual cristã, remetendo o leitor para a possibilidade de constituição de discursos e 

estratégicas de novas formas de agenciamento existencial. Nesse roteiro poético-corporal 

situam-se o repertório selvagem de uma Olga Savary, a saída do cerco de uma Helena 

Parente Cunha, a anima de uma Yêda Schmaltz, Astrid Cabral, certa Ana Cristina César, entre 

outras senhoras obscenas.  

PALAVRAS-CHAVE: lírica feminina; corpo; erotismo; subjetividade. 
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O DIÁLOGO LITERÁRIO COM O 

CINEMA: A DIVERSIDADE DOS 

GÊNEROS LITERÁRIOS NA SALA 

DE AULA DE LITERATURAS 

Renata de Souza Gomes (UFRJ) 
Orientador: Roberto Ferreira da Rocha (UFRJ) 
 

 

 
 

 

RESUMO  

O campo literário recebe de Bourdieu ([1992] 2010, p.262-3) “a definição de um campo de forças 

a agir sobre todos que entram nele, e de maneira diferencial segundo a posição que aí ocupam.”. 

No Brasil, por exemplo, há a pesquisa nacional Retratos da Leitura no Brasil conduzida pelo 

Instituto Pró-Livro (Criado pela Abrelivros, CBL, SNEL e algumas editoras) que objetiva fornecer 

dados para o MEC e Unesco sobre os hábitos de leitura do brasileiro. De acordo com a pesquisa 

de 2012 que somente 10% da população brasileira frequenta o teatro, e os gêneros literários 

favoritos se concentram na sequência de primeiros lugares com a leitura da Bíblia, seguida de 

livros didáticos, romances, livros religiosos, contos, livros infantis, e poesia. Os participantes 

alegam não ter tempo para ler e preferir assistir televisão. Desse modo, uma reflexão sobre o 

campo literário brasileiro atual, aponta também para a importância do papel das mídias 

televisivas e da arte cinematográfica para imortalização da obra literária. Os meios de 

comunicação podem em sua instrumentalidade oferecer conteúdo emancipatório que possibilite 

a aproximação da leitura com as massas (Sepúlveda, 1993, p.45), e para ilustrar, o autor cita as 

telenovelas de Dias Gomes, O Grande Sertão Veredas na televisão. Ao ser perguntado pela 

revista Educação de Realidade sobre a relação entre cinema Ismail Xavier conclama que o 

cinema que educa é o cinema que faz pensar. Portanto, reconhecer a importância dialógica entre 

o cinema e a literatura através das adaptações pode não só promover o letramento literário, 

gosto e apreciação estética das obras, como também reconhecer a importância do discurso 

literário enquanto discurso vivo e atuante na sociedade e não como mero modelo linguístico da 

norma padrão. Dessa forma, objetiva-se nesse minicurso estudar sobre a teoria da adaptação 

literária, promovendo o enfoque entre a relação dialógica da mídia cinematográfica e obras da 

literatura, bem como um breve reeleitura atualizada sobre o texto de Walter Benjamim sobre a 

arte na era da reprodutibilidade técnica. Como corpus a ser estudado, propõe-se a análise de 

diferentes textos pertencentes a diferentes gêneros literários com o intuito de celebrar a 

diversidade do dialogismo entre os gêneros textuais e os midiáticos. Os textos escolhidos são o 

conto ‘A mulher sem pecado’ de Nelson Rodrigues, Orgulho e Preconceito de Jane Austen, Tio 

Vânia de Tchecov, o poema The Raven de Edgar Allan Poe, a letra da música de Faroeste 

Caboclo do grupo Legião Urbana, e algumas de suas respectivas adaptações. Serão discutidas 

propostas teóricas e práticas para a promoção e beneficiamento dos letramentos literários na 

sala de aula do ensino superior, sobretudo a graduação dos cursos de Letras.  

PALAVRAS-CHAVE: adaptação; letramentos; dialogismo. 
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O DIÁLOGO LITERÁRIO COM O 

CINEMA: A DIVERSIDADE DOS 

GÊNEROS LITERÁRIOS NA SALA 

DE AULA DE LITERATURAS 

Renata de Souza Gomes (UFRJ) 
Orientador: Roberto Ferreira da Rocha (UFRJ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O objeto literário é constituído dentro da sociedade e para a sociedade, 
por isso ele pode ser compreendido como uma enunciação literária - adotando 
o termo de Maingueneau (2001); pode ser compreendido como um discurso 
literário – seguindo a nomenclatura de Fowler (1981). Essas 
enunciações/discursos oscilam adquirindo ou perdendo valor literário de acordo 
com cada época ou sociedade. As obras literárias são constantemente 
atualizadas. Essas atualizações são feitas no momento da leitura de códigos 
de épocas diferentes do tempo do leitor, ou ainda são promovidas por 
instituições e instâncias sociais que ajudam a modular, agregar e definir o que 
é literário ao menos para uma época.  
 Algumas das instituições e instâncias modeladoras da literatura mais 
importantes são as escolas, as universidades, as mídias, sobretudo o cinema, 

RESUMO: Objetiva-se nesse texto estudar sobre a teoria 
da adaptação literária, promovendo o enfoque entre a 
relação dialógica da mídia cinematográfica e obras da 
literatura, bem como um breve reeleitura atualizada sobre 
o texto de Walter Benjamim sobre a arte na era da 
reprodutibilidade técnica. Como corpus a ser estudado, 
propõe-se a análise de diferentes textos pertencentes a 
diferentes gêneros literários com o intuito de celebrar a 
diversidade do dialogismo entre os gêneros textuais e os 
midiáticos. Os textos escolhidos são o conto ‘Sem 
caráter’ de Nelson Rodrigues, Orgulho e Preconceito de 
Jane Austen, Tio Vânia de Tchecov, o poema The Raven 
de Edgar Allan Poe, a letra da música de Faroeste 
Caboclo do grupo Legião Urbana, e algumas de suas 
respectivas adaptações. Serão discutidas propostas 
teóricas e práticas para a promoção e beneficiamento 
dos letramentos literários na sala de aula do ensino 
superior, sobretudo a graduação dos cursos de Letras. 
 
PALAVRAS-CHAVE: adaptação; letramentos; 
dialogismo. 
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e o mercado literário compreendido desde as feiras e sebos literários até os 
grandes conglomerados editoriais, e obviamente os leitores em toda sua 
complexidade. A esse conjunto de instituidores da enunciação literária atribui-
se o nome de campo literário. 

O intuito dessa reflexão sobre as ações do campo literário ocorre na 
busca de uma compreensão de fatores que surgem na sala de aula de 
literatura, mas que podem ter sua origem para além dos muros das 
escolas/universidades. 
 Um dos estudiosos a compreender a abrangência da literatura e dos 
meios que a constituem é o inglês Terry Eagleton. No capítulo de introdução de 
seu livro Teoria da Literatura, Eagleton ([1983] 2001) revisa os problemas que 
cercam definições clássicas para o que é a literatura. Segundo Eagleton a 
distinção entre fato e ficção para determinar o que é literário, a crença de que a 
literatura é dotada de um tipo de linguagem especial com artifícios linguísticos 
como som, rima e etc. que a diferenciam da linguagem corrente não se 
sustenta. Pois um determinado texto que apresentava um fato documental em 
um determinado século pode ser lido como um texto literário em outra época. 
Pode-se ainda ler um tratado de biologia como um texto literário, e mesmo 
dentro da chamada linguagem usual podem-se notar metáforas e recursos 
linguísticos que poderiam fazer dela um código literário, e a estrutura linguística 
não pode ser mais importante do que a mensagem e as intenções textuais. 
Portanto, uma definição de literatura para Eagleton ([1983] 2001, p.11) “fica 
dependendo da maneira pela qual alguém resolver ler, e não da natureza 
daquilo que é lido.”. Similar pensamento tem Maingueneau (1996, p.15) ao 
dizer que a literatura supõe um ritual específico e condições de êxito, pois “um 
texto literário só é concebido de modo adequado se for interpretado como 
literário.”. Retornando ao texto de Eagleton, ele explica que muitas das obras 
estudadas como literatura dentro das instituições acadêmicas foram 
construídas para serem lidas como literatura, ao passo que outras obras não 
foram e acabam se tornando literárias devido a diversos tipos de valores como 
atributos históricos e arqueológicos, por exemplo. Sobre a complexidade de 
uma classificação/delimitação da literatura, Eagleton ([1983] 2001, p.12) 
escreve: 
 

(...) podemos pensar na literatura menos como uma qualidade 
inerente, ou como um conjunto de qualidades evidenciadas por 
certos tipos de escritos que vão desde Beowulf até Virginia 
Woolf, do que como as várias maneiras pelas quais as pessoas 
se relacionam com a escrita. Não seria fácil isolar, entre tudo o 
que se chamou de “literatura”, um conjunto constante de 
características inerentes. Na verdade seria tão impossível 
quanto tentar isolar uma única característica comum que 
identificasse todos os tipos de jogos. Não existe uma 
“essência”da literatura”. Qualquer fragmento de escrita pode 
ser lido “não pragmaticamente”, se é isso o que significa ler um 
texto como literatura, assim como qualquer escrito pode ser 
lido “poeticamente”. 
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Além de definir a literatura de acordo com o modo como determinada 
sociedade e/ou época se relaciona com o texto, Terry Eagleton ([1983] 2001, 
p.17) ressalta ainda mais a importância do papel do leitor no que se refere à 
atualização da obra literária através dos tempos: “Diferentes períodos históricos 
construíram um Homero e um Shakespeare ‘diferentes’, de acordo com seus 
interesses e preocupações próprios (...)”. Diante dessa perspectiva, as obras 
literárias são vistas como reescrituras. Ou seja, não é só o teatro, o cinema e 
as novas mídias que adaptam as obras fazendo com que elas sejam 
reescrituras. Na concepção de Eagleton, o chamado texto original perde o seu 
status de originalidade e passa a ser também entendido como  uma reescritura 
de acordo com a atualização feita pelos leitores através dos tempos.  Nas 
palavras do autor: 

 
Todas as obras literárias, em outras palavras, são “reescritas”, 
mesmo que inconscientemente, pelas sociedades que as leem; 
na verdade não há releitura de uma obra que não seja também 
uma “reescritura”. Nenhuma obra, e nenhuma avaliação atual 
dela, podem ser simplesmente entendidas a novos grupos de 
pessoas sem que, nesse processo, sofra modificações, talvez 
quase imperceptíveis. E essa é uma das razões pelas quais o 
ato de se classificar algo como literatura é extremamente 
instável. (EAGLETON, [1983] 2001, p.17). 
 

Essa definição/entendimento de Terry Eagleton sobre a literatura como 
uma reescritura será de extrema importância para a teoria da adaptação na 
sociedade atual que veremos mais adiante. Toda essa preocupação em 
compreender o texto literário como enunciação/discurso nos diz  Maingueneau 
(2001, p.21) “coincide com o de certos sociólogos da literatura preocupados em 
caracterizar a especificidade da coisa literária.” E aponta o trabalho de Pierre 
Bourdieu: 

 
Na França, é sobretudo o trabalho de P. Bourdieu. 
Diferentemente de uma sociologia da literatura, que estudava 
essencialmente o mercado do livro (gêneros, triagem, difusão), 
o consumo (quem lê o que, quando e onde...?), a população de 
escritores (número, rendas, origem social...), as instituições (a 
Academia, os prêmios, a crítica...), Bourdieu privilegia as 
estratégias de legitimização dos agentes dentro do campo 
literário. (MAINGUNEAU, 2001, p.21-22) 
 

Diante de toda complexidade e ações políticas, ideológicas e até de 
ordem econômica, o campo literário recebe de Bourdieu ([1992] 2010, p.262-3) 
“a definição de um campo de forças a agir sobre todos que entram nele, e de 
maneira diferencial segundo a posição que aí ocupam.”. Em particular, as 
reflexões sobre o campo literário são de extrema importância para o presente 
texto ao passo que apontam para o fato de que parece haver uma 
hierarquização de atributos de valor entre os gêneros literários e que é sentido 
de modo diferente dependendo da época, sociedade e cultura.  
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No Brasil, por exemplo, há a pesquisa nacional Retratos da Leitura no 
Brasil conduzida pelo Instituto Pró-Livro (Criado pela Abrelivros, CBL, SNEL e 
algumas editoras) que objetiva fornecer dados para o MEC e Unesco sobre os 
hábitos de leitura do brasileiro. E dentre esses hábitos, nota-se na pesquisa de 
2012 que somente 10% da população brasileira frequenta o teatro, e os 
gêneros literários favoritos se concentram na sequência de primeiros lugares 
com a leitura da Bíblia, seguida de livros didáticos, romances, livros religiosos, 
contos, livros infantis, e poesia. O gênero dramático não aparece nem mesmo 
nas posições finais da listagem dos favoritos. De acordo ainda com a pesquisa, 
os participantes alegam não ter tempo para ler e preferir assistir televisão. 

Desse modo, uma reflexão sobre o campo literário brasileiro atual, 
aponta também para a importância do papel das mídias televisivas e da arte 
cinematográfica para imortalização da obra literária, e é dentro dessa 
perspectiva que passamos a estudar um pouco sobre a teoria da adaptação e 
de que forma, as reescrituras das obras literárias no cinema podem contribuir 
para o aumento do interesse do aluno/leitor para o texto fonte. 

Pode-se dizer que as adaptações são em sua essência obras 
palimpsestas, ou seja, apresentam marcas de escrita sobre tantas outras 
histórias. Caso nós conheçamos o texto primeiro, a presença do mesmo será 
diretamente sentida no momento em que experimentamos a adaptação. Essa 
concepção é advinda da obra Palimpsestos escrita em 1982 por Gérard 
Genette. O autor parte dos conceitos do dialogismo e intertextualidade 
pensados respectivamente por Bakhtin e Kristeva  para pensar em uma 
transtextualidade que possa se referir a tudo aquilo que coloca um texto 
secretamente em relação a outros textos.  

Dentro de uma transtextualidade há segundo Genette ([1982] 2007, 
p.12) categorias textuais, a hipertextualidade, e hipotextualidade em que o 
hipotexto – o texto anterior- é modificado pelo hipertexto. Pensando sobre 
essas categorias, Stam (2008 p.22), por exemplo, compreende que as 
adaptações seriam então, hipertextos nascidos de hipotextos preexistentes. 
Assim, as adaptações seriam um processo de transformação, de transmutação 
sem fim. 
 Diante dessa transmutação inesgotável e uso constante de textos pré-
existentes, Genette reconhece que apesar de talvez parecer uma conotação 
negativa, ele não consegue encontrar outra definição mais apropriada para a 
adaptação que não seja a de um texto  de segunda-mão. Diz o autor: 
 

 Dizendo de outra forma, consideremos uma noção geral de um 
texto de segunda mão (desisto de procurar, para um uso tão 
transitório, um prefixo que abrangeria ao mesmo tempo o hiper- 
e o meta-) ou texto derivado de outro preexistente.  
(GENNETE, [1982] 2007, p. 12) 
 

 Ao trabalhar com o conceito de adaptação como obra palimpsesta, de 
segunda-mão, Hutcheon (2006, p.6) conclui que as adaptações podem ser 
interpretadas e valorizadas, para também alcançar o valor estético herdado das 
obras das quais foram duplicadas, ou multilaminadas. Pois, se as adaptações 
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são novas formas de palimpsestos, nada  mais justo que se estudem as 
camadas  textuais que configuram esse novo texto. Portanto, a teoria da 
adaptação se dedicará exatamente a estudar a relação entre a matéria prima 
constituinte e sua nova substância que de certa forma, pode destacar suas 
origens, ou se tornar autônoma a ela.  No entanto, essa repetição, esse texto 
de segunda mão – para usar a nomenclatura de Genette- quase nunca alcança 
aprovação por parte da recepção crítica acadêmica ou jornalística.  

A crítica, segundo Stam, (2000, p.54) utiliza palavras pejorativas para se 
referir às adaptações como ‘violação’, ‘interferência’, ‘perversão’, e 
‘infidelidade’, que são palavras que nos remetem à violência, crime e situações 
passionais, e não a uma relação entre textos ou entre texto e mídia.  Naremore 
(2000, p.2) escreve ironicamente que essa discussão sobre adaptação pode 
ser ilustrada através de um cartum publicado na Revista New Yorker no qual 
Alfred Hitchcock descrevia para François Truffaut que duas cabras comiam 
latas de filmes. Então, uma das cabras virava-se para a outra e dizia: 
“Pessoalmente, eu gostei mais do livro.” Logo após esse toque de humor e 
ironia, Naremore escreve que, mesmo no espaço acadêmico quando o texto 
não se direciona para o julgamento de adequação ou fidelidade à fonte, o texto 
acadêmico tende a ser estreito em sua extensão, e é sempre respeitoso ao 
texto precursor. 

Um dos fatos mais curiosos é que apesar do olhar de desconfiança da 
crítica em geral, e de milhares de leitores/espectadores que cobram uma 
relação de fidelidade entre o texto-fonte e as adaptações, essas continuam 
populares e continuam a ser produzidas com grande frequência e vencem 
também prêmios como Oscars, Grammys,Emmys, além de movimentar as 
vendas nas livrarias depois da exibição da obra adaptada no cinema, como 
aponta Hutcheon (2006 p.90).  

A julgar pela frequência com que as adaptações são feitas, Hutcheon 
(2006 p.4) acredita que as mesmas tem sido uma constante na mídia por várias 
razões. Uma delas é o aumento na oferta de entretenimento e o apelo que as 
adaptações podem adquirir como a repetição de algo que já foi prazeroso 
combinado com um toque de surpresa. A autora também acredita que as 
adaptações sugerem um sucesso econômico e  investimento estável por parte 
dos diretores e produtores em algo que já obteve êxito anteriormente, além é 
claro de movimentar a venda e  a procura pela obra-fonte que originou a 
adaptação nas livrarias. 

O julgamento negativo de valor advindo da crítica parece ser 
contraditório à grande circulação e consumo de adaptações no campo literário. 
Stam (2000 p.58) acredita que parte da desconfiança relacionada às 
adaptações surge da logofilia - onde a palavra adquire privilégios seniores na 
cronologia da criação de uma adaptação. Os logófilos convertem os textos dos 
livros em escritos sagrados que devem ser respeitados.  Para rebater essa 
crença de que a palavra é primeira e a imagem secundária, Stam (2008 p.21) 
explica que a uma adaptação não é a ressuscitação de uma palavra original, 
mas sim uma volta num processo dialógico em andamento. Somente com o 
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entendimento do que é o dialogismo intertextual, é que se consegue 
transcender as questões da “fidelidade” de acordo com Stam.  

As premissas negativas referentes às adaptações também apresentam 
raízes nos departamentos acadêmicos, ou seja, dentro das instituições de 
ensino. A tradição de ensino de literatura perpetua-se pelas academias 
literárias e departamentos nas universidades consagrando o texto como objeto 
precípuo ao estudo, bem como os logófilos o fazem. A partir do advento do 
cinema, a literatura passa a fornecer argumentos para a realização de filmes. 
Diante da nova perspectiva cinematográfica, o  texto literário continua sendo 
sacralizado como o original, o primeiro, e, portanto, aquele que deve ser 
respeitado.  Há então um debate entre cinema e literatura do qual surgem 
indagações tais como: o filme é fiel ao livro? O texto literário é sucumbido pelo 
cinema? E o cinema é depreciado diante da literatura. 

No século XIX, segundo Aumont (2006, p.25) também houve um similar 
processo de depreciação que se direcionava ao teatro porque, segundo a 
crítica da época, esse fazia uso de textos literários na maior parte de seus 
espetáculos, e não lhes era fiel. Para a crítica, a literatura era imediatamente 
superior ao teatro, que era considerado até então arte para as massas. Aumont 
(2006, p.24) escreve que é difícil não sorrir ao saber que mais adiante 
comentário similar acolheria o cinema, quando se dizia que este último era 
distração de um povo estúpido. 

Apesar dos comentários negativos quanto às adaptações 
cinematográficas, o cinema continuou a fazer uso de argumentos literários. 
Aumont (2006, p.44) contabiliza que de 1910 até 1915 Dickens foi adaptado 
quinze vezes; Shakespeare, treze vezes, Dumas, onze, Longfellow nove vezes, 
por exemplo. E ainda hoje filmes com sucesso nas bilheterias, e/ ou 
ganhadores de prêmios costumam ser adaptações de obras literárias. Seja o 
público conhecedor do texto-fonte, ou não.  

Em uma obra mais recente organizada por Ismail Xavier ([1983] 2008, 
p.295) há o texto escrito por Jean Epstein (1974) no qual Epstein lembra os 
comentários negativos que denigrem o cinema frente ao livro. Tais comentários 
têm origem na mesma raiz que favorece o teatro  frente ao cinema e que foi 
comentada por Aumont. Tal fundamento implica no fato de que a leitura 
desenvolveria as qualidades superiores, intelectuais do ser humanos. Ao passo 
que o cinema induziria à emoção, que é uma faculdade primitiva.  

Como o cinema encontra um apelo entre as classes populares, Epstein  
([1974] 2008 p.296) advoga pelas  adaptações cinematográficas para que elas 
atinjam uma plateia mais numerosa e diversidifcada  do que um público de 
leitores, até porque não excluem iletrados e semiletrados, por exemplo. No 
entanto, esse posicionamento pode ser um tanto inocente. Pois nem toda 
adaptação irá atingir o grande público. Há sem dúvida, um apelo popular no 
cinema, mas um filme dirigido com filtros ideológicos sobre uma determinada 
obra literária pode se voltar a um público específico, que não é o público 
popular. 

 Desse modo, as adaptações devem ser estudadas como discursos 
construídos e recontados tendo uma série de crenças como ponto de partida. 
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Sendo assim, as adaptações não são meras cópias. São discursos em diálogo 
com a literatura ou outras artes e que possuem um próprio campo de 
investigação e pesquisa, e devem ser estudadas de acordo com suas próprias 
condições, que segundo Xavier ([2008]2012, p.162) são as condições 
sociopolíticas e materiais da prática cinematográfica “operante sobre elementos 
(signos) pertencentes a uma determinada linguagem.”. 
  A busca por uma delimitação desse campo de pesquisa tem se 
fortalecido no decorrer dos últimos anos. Os estudos sobre adaptação 
apresentam base interdisciplinar, pois fazem uso de teorias advindas de 
campos de estudo como a tradução, semiótica, e estudos cinematográficos, por 
exemplo, para criar suas próprias diretrizes. Assim a premissa que seria uma 
espécie de pedra angular para a definição dos estudos da adaptação é a 
adoção de uma concepção de leitura na qual o texto-fonte é dessacralizado. 
Ou seja, as adaptações não são estudadas como um texto secundário,  
corrompido, e de menor valor.  

Como fundamentação teórica para as pesquisas da área dos estudos da 
adaptação, Sanders (2006. p, 20)  escreve que as investigações não almejam 
medir o grau de fidelidade das adaptações, simplesmente porque não se pode 
estabelecer o texto original como modelo a ser reproduzido. A autora 
considera, portanto, que o julgamento entre os pólos original e cópia, texto-
fonte e adaptação não fazem parte dos estudos da área de pesquisa. Seria 
mais interessante dentro dos estudos da adaptação, analisar o processo, a 
ideologia e metodologia que envolve as adaptações, principalmente porque os 
conceitos de fidelidade e originalidade são questionáveis na atualidade.  
 Um dos aportes teóricos que me ajudam a investigar a diferença entre 
‘original’, e ‘cópia’ é o texto de Benjamin ([1936] 1999, p.217) que aponta que 
as massas exigem para si uma maior proximidade com o objeto que desejam, e 
experimentam a sensação da proximidade com o original em cada reprodução 
que lhes é dada. Assim, Benjamin ([1936] 1999 p.215) escreve que toda a 
pluralidade de cópias que substituem uma única existência é um sintoma de 
uma mudança de tradição, uma crise contemporânea e renovação da 
humanidade, cujo agente mais poderoso é o cinema: 
 

By making many reproductions it [the technique of reproduction] 
substitutes a plurality of copies for a unique existence. And in 
permitting the reproduction to meet the beholder or listener in 
his own particular situation, it reactivates the object reproduced. 
These two processes lead to a tremendous shattering of 
tradition which is the obverse of the contemporary crisis and 
renewal of mankind.  Both processes are intimately connected 
with the contemporary mass movements. Their most powerful 
agent is the film. Its social significance, particularly in its most 
positive form, is inconceivable without its destructive, cathartic 
aspect, that is, the liquidation of the traditional value of the 
cultural heritage (…) Abel Gance exclaimed enthusiastically: 
‘Shakespeare, Rembrandt, Beethoven will make films…all 
legends, all mythologies and all myths, all founders of religion, 
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and the very religions…await their exposed resurrection, and 
the heroes crowd each other at the gate. 

 
A dicotomia original versus cópia (s) faz com que nos questionemos até 

mesmo sobre a existência de uma certa originalidade, visto que uma cópia 
advém de algo original, e que por sua vez também já foi inspirado por outra 
material e assim por diante. Robert Stam (2006) apresenta uma interessante 
discussão sobre a flutuação do entendimento da ideia de originalide e cópia do 
ponto de vista do desconstrucionismo: 

 
A desconstrução também desmantela a hierarquia do “original” 
e da “cópia”. Numa perspectiva derridiana, o prestígio aural do 
original não vai contra a cópia, mas é criado pelas cópias, sem 
as quais a própria idéia de originalidade perde o sentido. O 
filme enquanto “cópia”, ademais, pode ser o “original” para 
“cópias” subseqüentes. Uma adaptação cinematográfica como 
“cópia”, por analogia, não é necessariamente inferior à novela 
como “original”. A crítica derridiana das origens é literalmente 
verdadeira em relação à adaptação. O “original” sempre se 
revela parcialmente “copiado” de algo anterior; A Odisséia 
remonta à história oral anônima, Don Quixote remonta aos 
romances de cavalaria, Robinson Crusoé remonta ao 
jornalismo de viagem, e assim segue ad infinitum. 
 

  A criação e recriação da obra literária perpetuam mitos literários, além 
de propagar as obras literárias, as adaptações de certo modo ‘digerem’ a 
interpretação do texto para apresentá-lo ao público. Bazin ([1948] 2000) é um 
dos autores que vê as adaptações como digest1, e  entende que a noção de 
originalidade não faz mais sentido. Pois a forma para Bazin ([1948] 2000, p. 
20) é um signo, uma manifestação visível de estilo e que se encontra 
inseparável do conteúdo narrativo. Sob essas circunstâncias, a fidelidade à 
forma é deveras ilusória, e o que importa é a equivalência no significado.  
Bazin ([1948] 2000, p.22) critica o elitismo advindo da corrente que julga as 
adaptações com desprezo, advogando em seu favor, visto que para Bazin, as 
adaptações fazem com que muitos se interessarem pela literatura, bem como 
movimenta a venda do livro onde se encontra o texto-fonte: 
 

 As far as the cinema is concerned, my intention is not to 
defend the indefensible. Indeed, most of the films that are 
based on novels merely usurp their titles, even though a good 
lawyer could probably prove that these movies have an indirect 

                                                           
1 Bazin ([1948] 2000, p.26) define a palavra digest da seguinte forma: “The very word digest, 
which sounds at first contemptible,can have a positive meaning. “As the word indicates”, Jean-
Paul Sartre writes, “it is a literature that has been previously digested, a literary chyle.” But one 
could also understand it as literature that hás been made more accessible through cinematic 
adaptation, not so much because of the oversimplification that such adaptation entails (...), but 
rather because of the mode of expression itself, as IF the aesthetic fat, differently emulsified, 
were better tolerated by the consumer’s mind.”  
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value, since it has been shown that to the sale of a book always 
increases after it has been adapted to the screen. And the 
original work can only profit from such an exposure. Although 
The Idiot, for example, is very frustrating on the screen, it is 
undeniable that many potential readers of Dostoyevsky have 
found in the film’s oversimplified psychology and action a kind 
of preliminary trimming that has given them easier access to an 
otherwise difficult novel. 
 

Sendo assim, Lefere & Bassnet (1990) advogam que as 
reescrituras/traduções/adaptações sejam estudadas com seriedade e sejam 
vistas como um modo de sobrevivência da literatura. Aqui a palavra ‘imagem’ 
tem um sentido literal e metafórico ampliado. O discurso literário mostra-se 
através de diferentes imagens que já não são a obra primeira, mas sim uma 
espécie de reflexo ou essência de um original que já perdeu seu status de 
originalidade: 
 

We suggest that this is cultural reality, i.e. this is the way 
literature operates in a culture in this day and age. Since ‘our 
common culture, however much we might wish it were not so, is 
less and less a book culture and more and more a culture of 
cinema, television and popular music’ (Hillis Miller, 1987:285), 
literature reaches those who are not its professional students 
much more by way of the ‘images’ constructed of it in 
translations, but even more in anthologies, commentaries, 
histories, and occasionally, critical journals,than it does so by 
means of ‘originals’, however venerable they may be, and 
however much professors of literature and its students who 
approach it in a ‘professional’ way may regret this state of 
affairs. What impacts most on members of a culture, we 
suggest, is the ‘image’ of a work of literature, not its ‘reality’, not 
the text that is still sacrosanct only in literature departments. It 
is therefore extremely important that the ‘image’ of a literature 
and the works that constitute it be studied alongside its reality. 
This, we submit, is where the future of ‘translation studies’ lies. 
(LEFEVERE & BASSNETT 1990 p.9-10) 
 

Naremore (2000 p.12) chama atenção para o fato de que nós vivemos 
em um  ambiente denso de imagens e cheio de referências e empréstimos de 
filmes, livros, e outras formas de representação. Visto sob essa perspectiva 
cultural, antropológica e dialogicamente bakhtiniana cada filme parece 
problematizar a originalidade, autonomia, e o modo de recepção burguês. 
Naremore então conclama que já é tempo dos estudiosos da adaptação 
perceberem que eles devem definir a sua metodologia, e reconhecer o que 
Bazin já vislumbrava em 1948. 

Não só os estudiosos e teóricos dos estudos da adaptação devem 
vislumbrar esse novo horizonte diante da grande quantidade de mídias, mas é 
dever também do professor, sobretudo o de professor de Literatura, perceber 
que a cultura atual tem sido muito mais imagética do que textual. Portanto, 
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seria preciso trabalhar a literatura através de uma perspectiva dialógica para 
estimular o gosto pela leitura. Refletindo sobre a perspectiva dialógica Bakhtin 
([1979] 2006 p.320) escreve: “Dois enunciados alheios confrontados, que não 
se conhecem e toquem levantem o mesmo tema (ideia) entram inevitavelmente 
em relações dialógicas entre si. Eles se tocam no território do tema comum, do 
pensamento comum.”.  Através desse pensamento bakhtiniano Brait ([2005] 
2011 p.94) conclui que o dialogismo nem sempre é harmonioso, mas ele 
constitui a natureza interdiscursiva da linguagem: 
 

 Por um lado, o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, 
nem sempre simétrico e harmonioso, existente entre os 
diferentes discursos que configuram uma comunidade, uma 
cultura, uma sociedade. É nesse sentido que podemos 
interpretar o dialogismo como o elemento que instaura a 
constitutiva natureza interdiscursiva da linguagem. 

 
 E é através do estudo da interdiscursividade da linguagem que será 
possível derrubar enganos como o da superioridade do discurso literário frente 
ao cinema, por exemplo, e é possível, sobretudo combater a ideia de fidelidade 
reconhecendo a falácia em torno de uma ideia de originalidade. Pois, uma vez 
que todo discurso assume uma tipificação e legitimidade que lhe são próprias 
ele pode dialogar com outros discursos.  Como é indicado na perspectiva de 
Bakhtin ([1979]  2006 p.309): 
 

 O texto como enunciado incluído na comunicação discursiva 
(na cadeia textológica) de dado campo. O texto como mônada 
original, que reflete todos os textos (no limite) de um dado 
campo de sentido. A concatenação de todos os sentidos (uma 
vez que se realizam nos enunciados). As relações dialógicas 
entre os textos e no interior de um texto. Sua índole específica 
(não linguística). Diálogo e dialética. (...) 
 

 Logo em seguida, Bakhtin reitera que os textos se constituem através de 
suas repetições que são inerentes ao sistema de linguagem que está por trás 
de cada um deles. Segundo o autor, não há um texto único. Mas, há textos 
singulares suscetíveis a repetições em situações dialógicas. Talvez, as 
adaptações possam ser compreendidas desse modo: como repetições criativas 
e dialógicas entre os discursos onde um texto puro (original) é ilusório. Nas 
palavras de Bakhtin (1979): 
 

 Não há e nem pode haver textos puros. Além disso, em cada 
texto existe uma série de elementos que podem ser chamados 
de técnicos (aspecto técnico do gráfico, da obra, etc.). 
Portanto, por trás de cada texto está o sistema da linguagem. A 
esse sistema corresponde no texto tudo o que é repetido e 
reproduzido e tudo o que pode ser repetido e reproduzido, tudo 
o que pode ser dado fora de tal texto (o dado). 
Concomitantemente, porém, cada texto (como enunciado) é 
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algo individual, único e singular, e nisso reside todo o seu 
sentido (sua intenção em prol da qual ele foi criado). É aquilo 
que nele tem relação com a verdade, com a bondade, com a 
beleza, com a história. Em relação a esse elemento, tudo o que 
é suscetível de repetição e reprodução vem a ser material e 
meio. (...) Esse polo não está vinculado aos elementos 
(repetíveis) do sistema da língua (os signos), mas a outros 
textos (singulares), a relações dialógicas (e dialéticas com 
abstração do autor) peculiares. 
 

 Se o sistema linguístico no seu sentido macro é dialógico, por 
consequência, não se pode falar em pureza do discurso 
cinematográfico/literário, ou sistemas de valoração entre os discursos, ou sobre 
o resultado da união entre eles. Cada discurso está pautado em um sistema 
linguístico próprio e sujeito a repetições infinitas em diálogo constante com 
outros textos. Dessa forma não há discurso melhor ou pior, nem mesmo uma 
espécie de discurso maculado, - a propósito desse entendimento é que Bazin 
clama por um cinema impuro-, pelo cinema que dialoga. Os discursos podem 
sim ser organizados em sequência cronológica, mas não em escalas de 
julgamento de valor. Ainda assim, discursos pertencentes a épocas díspares 
podem estabelecer relações dialógicas sem ao menos conhecer um ao outro.  
Quanto ao o estudo das possíveis implicações pedagógicas do cinema não 
significa que haja uma instrumentalização da sétima arte ou de uma visão 
reducionista sobre a mesma que exclua o ensino e apreciação estética. 
Também não é produtivo o olhar que enxerga o cinema como competidor do 
teatro, ou da literatura, compreende- se que uma abordagem instrumental dos 
filmes, onde os mesmos são meros veículos para o ensino de conteúdos não é 
nada produtiva. O histórico do cinema atrelado à educação no Brasil, por 
exemplo, apresenta como marcos importante a chegada do cinematógrafo em 
1895 e o uso da lanterna mágica nas salas de aula como recurso didático; a 
filmoteca do Museu Nacional fundada por Roquete-Pinto em 1910, os debates 
de educadores sobre a influência do cinema na educação brasileira já nos idos 
de 1920. No entanto, o uso do cinema em sala de aula dificilmente deixou de 
ser instrumental. Segundo Duarte e Alegria (2008, p.69) o uso instrumental do 
filme nos faz olhar através deles e não para eles, e os filmes se tornam apenas 
“ilustrações luminosas” dos conteúdos que a escola valida. E é geralmente 
nessa validação escolar/pedagógica que surge uma espécie de necessidade 
pedagógica sentida por alguns alunos e professores para que o filme seja fiel 
ao livro para auxiliar ou até substituir a leitura do texto.  

Combatendo a busca pela fidelidade ao texto, Ismail Xavier (2003 p.61-
62),  a interação entre as mídias tornou mais difícil recusar o direito do cineasta 
à interpretação livre do romance ou peça de teatro, e propõe que o lema deve 
ser: “ao cineasta o que é do cineasta, ao escritor, o que é do escritor.”, e as 
comparações ente livro e filme não devem ser mais do um esforço para tornar 
mais claras as escolhas de quem leu o texto e o assume como ponto de 
partida, e não de chegada. 
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Bruzzo (2011, p.4) lembra que os professores também estão na 
condição de espectadores e que interrogar-se sobre o lugar dos filmes na 
escola depende  de saber as relações dessa instituição com a cultura e sua 
abertura para as investigações criativas das diversas linguagens, dentre as 
quais as audiovisuais. É preciso também lembrar, conforme  Garcia Canclini 
(2005) nos aponta que a rede mundial de computadores ameaça engolir os 
demais meios de comunicação de massa que operam em outros suportes 
como jornal, rádio, televisão, cinema e discos em um pantagruélico banquete.  
Desse modo, seria interessante não só pensar em uma forma tradicional de 
cinema, ou de TV. Mas sim, em um cinema e televisão com transmissão em 
diferentes suportes.  

É preciso que o grupo de docentes e discentes não veja mais o cinema - 
em qualquer suporte midiático que ele apareça como algo de menor valor para 
que ele o cinema tenha seu lugar validado na escola  e fique longe de uma 
perspectiva de julgamento de valor depreciativo frente à literatura. Em uma 
entrevista à Revista Cult, o  
diretor de cinema Fernando Meirelles destacou para a jornalista Marília Kodic  
a necessidade da inclusão do audiovisual na educação, e da necessidade de 
que haja uma espécie de letramento visual:  

 
(...) e já que falamos em educação, acho curioso que as 
escolas tenham curso de literatura em seus currículos, mas 
não falem sobre cinema e TV. Seria ótimo termos uma 
audiência mais crítica e a escola me parece o lugar certo para 
formá-la. Quantas horas um garoto passa lendo por ano e 
quantas horas ele passa vendo TV ou filmes? Faz sentido 
ensinar a “ler” o que se assiste diariamente. 

 
Carvalho (2007, p.13) também convida a uma reflexão e conclame ao 
letramento visual quando a pesquisadora apresenta a seguinte indagação: 
 

Na escola, aprendem a ler impressos e a escrever manuscritos, 
e então, o indivíduo é considerado alfabetizado. Mas em que 
momento aprende-se a “ler” ou a “escrever” um texto 
audiovisual? Alguém ensina  o aluno a assistir um programa de 
televisão ou assistir um filme? Quando o aluno aprende como é 
o processo de desenvolvimento de um programa televisivo ou 
de um filme? É possível ensinar a “ler” e a “escrever” um texto 
audiovisual? 
 

 Carvalho (2007, p.17) continua explicando que não basta ter acesso à 
tecnologia. O indivíduo precisa “compreender o processo de produção e 
transmissão das informações para desenvolver uma recepção crítica e 
consciente dos textos, das imagens e dos sons que são disseminados pelos 
meios de comunicação.”. Carvalho (2007, p.19) também alerta que o 
audiovisual faz parte da bagagem que os jovens levam consigo para as salas 
de aula do ensino superior e que é possível que o professor possa 
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compreendê-los melhor se estiver em contato com os alunos e admitir que os 
meios de  comunicação visual acabam por também educar.  
Ao ser perguntado sobre a relação entre cinema e educação em uma 
entrevista, Ismail Xavier respondeu que a dimensão educativa sempre procurou 
no cinema alguma temática para formar valores, visões de mundo, 
conhecimento e ampliação de repertório onde o cinema fica reduzido à 
educação e aos rótulos impostos pelos temas. Em seguida, Xavier conclama 
que o cinema que educa é o cinema que faz pensar: 
 

Para mim, o cinema que “educa” é o cinema que faz pensar, 
não só o cinema, mas as mais variadas experiências e 
questões que coloca em foco. Ou seja, a questão não é passar 
conteúdos, mas provocar uma reflexão, questionar o que, 
sendo um construto que tem história, é tomado como natureza, 
dado inquestionável.  

 
Concordando com os pensamentos dos autores aqui apresentados, 

advoga-se então pelo uso do cinema em sala de aula, sobretudo no ensino 
superior – que é o foco da pesquisa-, para além da instrumentalização do 
cinema e do parâmetro da fidelidade.  Não se trata também de uma mera 
inserção do cinema como um recurso didático opcional. Trata-se do 
reconhecimento de que  os alunos estão imersos em uma sociedade imagética 
que vive a crise da leitura como já descrito em seções anteriores. Portanto, 
trazer essas imagens do conhecimento do aluno para a sala de aula e 
estabelecer o dialogismo entre cinema e literatura pode ser um modo de 
motivar o aluno à leitura e fazer com que o discente perceba que a literatura 
não é um discurso distante. 

Como exemplos mais concretos que podem ser trabalhados em sala de 
aula, pensaremos nos textos ‘Sem caráter’ de Nelson Rodrigues, Orgulho e 
Preconceito de Jane Austen, Tio Vânia de Tchecov, o poema The Raven de 
Edgar Allan Poe, a letra da música de Faroeste Caboclo do grupo Legião 
Urbana, e algumas de suas respectivas adaptações. O conto de Nelson 
Rodrigues advindo do livro A Vida como ela é foi adaptado para o formato 
televisivo exibido em um programa dominical na década de 90.  A cada 
semana um novo conto era exibido. É interessante levar o aluno a ler o conto, e 
depois compara-lo com o texto audiovisual para que ele possa apontar que 
escolhas foram feitas pelo diretor na adaptação e para que haja uma reflexão 
sobre o porquê dessas escolhas.  

Oriundo do cânone literário, e muito lido nos cursos de Letras, o livro de 
Jane Austen, Orgulho e Preconceito costuma ter várias adaptações 
cinematográficas devido ao seu valor no campo literário. Nesse ano de 2013, 
por exemplo, é o ano de comemoração de 200 anos da publicação da obra de 
Austen e surgem várias adaptações em diferentes gêneros. O aluno poderá ver 
que há filmes diversos adaptados para diferentes grupos como é o caso de The 
Jane Austen’s Club destinado aos fãs da autora, e Lizzy Bennet’s diary voltado 
para o público adolescente. O aluno poderá notar que a literatura também pode 
movimentar festivais como os de Bath em homenagem à publicação de 
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Orgulho e preconceito e até mesmo a venda de objetos como canecas com 
dizeres curiosos e humorísticos como Keep calm and find youself a Mr Darcy. 
Assim, temos mais um exemplo da literatura pulsante no mundo e das relações 
dilógicas que ela estabelece com os mais diferentes discursos. 

Fora do cânone anglófono, o diálogo entre o livro Tio Vânia de Tchecov 
e sua respectiva adaptação cinematográfica Tio Vânia em Nova York pode ser 
uma interessante discussão sobre a atualização da obra literária e a sua nova 
significação no tempo e no espaço.  Já o poema ‘The Raven’ de Edgar Allan 
Poe transposto para uma gravura do famoso ilustrador John Tenniel – o 
mesmo de Alice no País das Maravilhas pode levar o aluno a pensar sobre 
escolhas adotadas para a composição da ilustração para que a gravura 
transmitisse o mesmo terror impactado na voz do corvo que repetia “nunca 
mais” no poema de Poe. Por fim, é interessante também o trabalho com letras 
de música que apresentam literariedade e verificar que essas letras podem se 
desdobrar em narrativas cinematográficas como no caso da letra de música 
Faroeste Caboclo, da banda Legião Urbana e do filme que dela se originou. 
Nesse caso, o aluno pode até mesmo estudar comparativamente a voz 
narrativa no filme, por exemplo.  

Os exemplos aqui apresentados são pequenas amostras de práticas que 
podem ser desenvolvidas em sala de aula. Contudo, esses não são práticas 
ritualísticas e nem modelos a serem desenvolvidos. Os exemplos aqui 
apresentados representam apenas tentativas e reflexões sobre o dialogismo 
entre a literatura- seja qual for o gênero- e outros discursos. Portanto, 
reconhecer a importância dialógica entre o cinema e a literatura através das 
adaptações pode não só promover o letramento literário, gosto e apreciação 
estética das obras, como também reconhecer a importância do discurso 
literário enquanto discurso vivo e atuante na sociedade e não como mero 
modelo lingüístico da norma padrão.  

Levar os alunos a reconhecer os meios e contextos de produção 
literária, cinematográfica e cultural é uma ação educativa que certamente 
levará o aluno a ser detentor e agente multiplicador do conhecimento literário, 
cinematográfico e cultural, que, por conseguinte leva à questionamentos, 
reflexões e indagações sobre todos os   discursos circulantes, sabendo que 
educação, cultura e literatura podem ser considerados bens simbólicos 
adotando a nomenclatura de Bourdieu.  Logo, esse aluno, detentor de uma 
educação literária crítica certamente pode se transformar em um agente 
transformador e usufruir de uma educação não-excludente. 
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EXPRESSÕES DA LITERATURA  

EM LÍNGUA INGLESA: LEITURAS  

E DISCUSSÕES 
Érica Fernandes Alves (UNESPAR/FECILCAM) 
Willian André (UEL – UNESPAR/FECILCAM) 
 
 
 
 
 

RESUMO  

A literatura escrita em língua inglesa é reconhecida atualmente por seu 
caráter multifacetado, miscigenado e influenciador. Quantos povos não 
tiveram sua vida matizada pelo poderio do povo britânico durante o 
período em que o Império Britânico dominava grande parte do globo? 
Quantos países viram sua cultura influenciada por poéticas oriundas do 
Reino Unido e, mais recentemente, dos Estados Unidos? Observamos 
que a expressão literária britânica foi tão influenciadora durante os 
séculos XIX e XX, que diversos países fora do eixo Reino Unido-Estados 
Unidos e Reino Unido-colônias britânicas assimilaram o estilo literário 
empregado pelos artistas oriundos desses séculos. Deste modo, 
observamos semelhanças e confluências entre grandes artistas, embora 
não falantes da mesma língua. Assim acontece com Álvares de Azevedo 
e o estadunidense Edgar Allan Poe, e seus contos e poemas de clima 
soturno, tributários da estética romântica; com Machado de Assis e o 
também estadunidense Henry James, ou o irlandês Laurence Sterne, e 
seus textos de caráter irônico e metaficcional; com a prosa introspectiva 
de Clarice Lispector e da britânica Virgínia Woolf; com Guimarães Rosa 
e seus neologismos e James Joyce, que também foi mestre na arte do 
neologismo sintático. Mais recentemente, podemos pensar ainda na 
influência da geração beat norte-americana sobre a poesia marginal 
brasileira, e sobre diversos romancistas e contistas contemporâneos, 
tanto no Brasil quanto em outros países, como é o caso do cubano 
Pedro Juan Gutiérrez ou do colombiano Efraim Medina Reyes. Tendo em 
mente tão profusas e variadas possibilidades de aproximações, o 
objetivo deste simpósio é justamente abrir espaço para que as 
expressões literárias em língua inglesa sejam discutidas; para que os 
diálogos entre artistas dos países falantes dessa língua e de outras 
possam ser veiculados, e para que a diversidade dessa literatura seja 
sublinhada.  

PALAVRAS-CHAVE: Literatura em língua inglesa; diversidade; diálogo. 
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MARGINALIZAÇÃO E 
RESISTÊNCIA DO NEGRO EM  
THE OLD CHIEF MISHLANGA,  
DE DORIS LESSING 

Maiara Rodrigues (UNESPAR/FECILCAM) 
Márcia André Ramos (UNESPAR/FECILCAM) 
Patrícia Thais da Silva Donatão (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Érica Fernandes Alves (UNESPAR//FECILCAM) 
 
 
 
 
 

RESUMO  

O objetivo deste trabalho é analisar como a marginalização e a 

resistência ocorrem na literatura tendo como corpus o conto The 
Old Chief Mshlanga, de Doris Lessing que aborda a colonização do 
Sul da Rodésia, atual Zimbábue, onde o colonizador se apropria 

das terras do colonizado e acaba por deixa-los em situação 

precária. Uma das consequências advindas da exploração do 

território africano pelo europeu foi a marginalização dos 

colonizados, que tiveram que se deslocar cada vez mais para as 

margens da sociedade. Por muito tempo, o negro tem sido deixado 

de lado na literatura e, quando presente, é retratado como bandido, 

mendigo ou degenerado sexual, como se pode observar em obras 

renomadas. Desse modo, este trabalho se justifica ao desmistificar 

esses e outros estereótipos criados pelo branco durante os últimos 

cinco séculos. Justifica-se também por ser uma tentativa de 

disseminar a teoria Pós-Colonial no Brasil, onde é pouco 

desenvolvida, mesmo tendo em vista que a nação brasileira foi 

também influenciada pelo aparato colonial. Pretendemos mostrar o 

caráter denunciativo que a obra traz, de como foi doloroso o 

processo de colonização bem como a destruição da cultura do 

negro ou sua substituição pelos valores culturais do povo 

dominante. A metodologia de pesquisa baseia-se nas teorias de 

outremização e resistência de Ashcroft, Bonnici, Fanon, Figueiredo, 

dentre outros. Os resultados mostram o contexto histórico-social da 

trama, a relação do europeu com o não-branco na zona de contato 

e as demonstrações de resistência e revide.  

PALAVRAS-CHAVE: marginalização; sujeito; resistência. 
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OS PERFIS FEMININOS DE 

ANGELA CARTER: UMA ANÁLISE 

DE “THE SNOW CHILD” 

Greiciele Cassanha Mauricio (UNESPAR/FECILCAM) 
Ana Paula Oliveira (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Érica Fernandes Alves (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 
 
 
 

RESUMO  

Angela Olive Stalker (Angela Carter) é uma escritora 

inglesa, muito conhecida por sua literatura pós-feminista, e 

seu realismo mágico. Seguindo referencias como Lúcia 

Zolin (2009) e Pierre Bourdieu (2002), objetivamos traçar 

um paralelo entre os perfis de Mulher: Mulher Sujeito x 

Mulher Objeto, e a subordinação da mulher frente aos 

valores patriarcais, tomando como objeto de análise o conto 

The Snow Child (1979), da presente autora, uma reescrita 

do conto A Branca de Neve, dos Irmãos Grimm. Com a 

aparição da Garota de Neve, observamos que a Condessa 

elabora várias estratégias para se livrar de sua oponente, e 

manter seu Lugar na sociedade, o que reflete a 

subordinação da mulher aos valores patriarcais presentes 

na sociedade destes os tempos remotos até os dias atuais.  

PALAVRAS-CHAVE: The Snow Child; perfis de mulher; 

feminismo. 
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OS PERFIS FEMININOS DE 
ANGELA CARTER: UMA ANÁLISE 
DE “THE SNOW CHILD” 

Greiciele Cassanha Mauricio (UNESPAR/FECILCAM) 
Ana Paula Oliveira (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Érica Fernandes Alves (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A literatura não é apenas algo que nos proporciona deleite e 
entretenimento, mas nos faz pensar em tudo ao nosso redor. Como aponto 
Cândido (2006, p. 21): “todos sabemos que a literatura, como fenômeno de 
civilização, depende, para se constituir e caracterizar, do entrelaçamento de 
vários fatores”. Um destes fatores, cremos ser a capacidade que a literatura 
tem de abranger e apontar os problemas existentes nas sociedades de modo 
geral. 

Segundo Zolin (2009) desde a década de 1960, com o desenvolvimento 
do pensamento feminista, a mulher vem se tornando objeto de estudo em 
diversas áreas de conhecimento. Dentre essas áreas destacam-se a Literatura 
e a Crítica Literária.  

Vários escritores abordam em suas tessituras temáticas sociais que 
problematizam diversas situações vividas pelas sociedades desde seus 
primórdios. Angela Carter é uma destas escritoras.  

RESUMO: Baseando-se nas teorias e estudos de Lúcia 
Zolin (2009) e Pierre Bourdieu (2002), objetivamos traçar 
um paralelo entre os perfis de Mulher: Mulher Sujeito x 
Mulher Objeto, e a subordinação da mulher frente aos 
valores patriarcais, tomando como objeto de análise o 
conto The SnowChild(1979), de Angela Carter, escritora 
inglesa, muito conhecida por sua literatura pós-feminista 
e seu realismo mágico. O conto trata-se de uma reescrita 
do conto Branca de Neve, dos Irmãos Grimm. No conto, 
observamos que com a aparição da Garota de Neve 
(SnowChild), a Condessa passa a elaborar várias 
estratégias para se livrar de sua oponente e manter seu 
lugar na sociedade, o que reflete a subordinação da 
mulher aos valores patriarcais presentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: The Snow Child; perfis de mulher; 
feminismo. 
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Angela Carter foi jornalista e escritora feminista de diversos gêneros e 
estilos, desde teoria e crítica literária até literatura infantil.  Nasceu na Inglaterra 
e viveu entre 1930 e 1992.  

Carter escreveu muitos romances, obras de não-ficção, antologias, 
assim como vários artigos. Estes artigos se incluem em jornais como The 
Independent, The Guardian e New Statesman. Muitos de seus famosos contos 
foram divulgados no rádio e algumas de suas obras ficcionais foram 
transformados em filmes. Além de completar o seu próprio trabalho, ela 
também tentou escrever uma sequela do famoso livro, Jane Eyre, que foi 
escrito por Charlote Brontë. No entanto, ela faleceu antes que pudesse ser 
concluída. 

Seus romances incluem Dança Sombra, Toyshop Magia, Heróis e 
Vilões, Diversas Percepções, The Donkey Prince, Senhorita Zem 1970, O 
amor, A Música Pessoas, Moonshadow, Noites no circo, que foi o vencedor do 
James Tait Preto Prêmio Memorial, Fogo artificial, Sábias Crianças e Sea-Cat 
& Dragon King, que foi lançado postumamente em 2000. 

Suas antologias incluem Expletives excluídos em 1974, a Câmara 
sangrenta, gatos quadrinhos e curiosos, Fantasmas americanos e Maravilhas 
do Velho Mundo. 

Angela Carter também publicou três obras de não-ficção, incluindo The 
Woman Sadeian & A ideologia da pornografia em 1978, Nothing Sacred em 
1982, e Imagens de Frida Kahlo, em 1989. 

A autora formou-se em literatura na Universidade de Bristol, atuou como 
jornalista, escreveu ensaios, poemas, críticas, scripts para rádio, contos infantis 
e colaborou com o cineasta Neil Jordan na criação do roteiro de A companhia 
dos lobos, baseado em O quarto do Barba-Azul, de sua autoria. Recebeu o 
prêmio John Llewellyn Rhys em 1967, por The magic toyshop; Somerset 
Maugham em 1968, por Several perceptions; e também foi ganhadora do 
festival Cheltenham Festival of Literature em 1979, por O quarto do Barba-Azul.  

O conto a ser analisado, The snow child, de Angela Carter, foi publicado 
em um de seus livros de contos chamado The Bloody Chamber and Other 
Stories em 1979. Com base em ZOLIN (2009) e BOURDIEU (2005) faremos 
uma análise do conto pela pespectiva da Crítica Feminista. Procuramos 
mostrar que o texto retrata o papel e o lugar secundário que a mulher ocupa na 
sociedade patriarcalista.  
 
 
A mulher objeto em Snow Child 
 

Neste conto temos a presença da mulher – sujeito e mulher objeto – que 
caracteriza o comportamento feminino em face dos parâmetros estabelecidos 
pela sociedade patriarcal.  

 
Na teoria feminista, o patriarcalismo é definido como o controle 
e a repressão da mulher pela sociedade masculina e parece 
constituir a forma histórica mais importante da divisão e 
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opressão social. É um vazio conjunto universal de instituições 
que legitimam e perpetuam o poder e a agressão masculina. 
(BEAUVOIR, 1980, p.198) 
 

Segundo Bonnici (2007) a ideologia patriarcal apresenta a mulher como 
imanência enquanto o homem é visto como transcendência. Beauvoir (1980) 
argumenta que o mais grave é que a mulher assimila o fato de que ela é objeto 
e, através da não-autenticidade e da má-fé, colabora na fabricação dos 
estereótipos que embasam a sua inferioridade. Os homens concebem a mulher 
como uma ameaça multiforme à vida masculina de transcendência. Liberdade 
e autonomia. Por outro lado, ela é fadada a permanecer na imanência, ou seja, 
sua vida. 

 
Direciona-se a finalidades específicas: ela se envolve em 
produzir e cuidar das coisas que são apenas meios, tais como 
comida, roupa e abrigo. Essas coisas são objetos 
intermediários entre a vida animal e a existência livre. 
(BEAUVOIR, 1988, p.569) 
 

De acordo com Simone de Beauvoir, a corporeidade da mulher e não a 
do homem o faz lembrar de sua natureza animalesca e de sua contingencia [...] 
“O homem sabe que a mulher é indispensável para ele satisfazer o seu desejo 
de perpetuar a raça humana” (BEAUVOIR, 1988, p.31). Como grupos 
oprimidos, as mulheres, embora se identifiquem umas com as outras, não se 
comunicam através de “ideias e projetos de interesse pessoal”, como fazem os 
homens. Elas se unem “por uma cumplicidade imanente” (BEAUVOIR, 1988, 
p511), num espaço diferente daquele ocupado pelos os homens e, ao mesmo 
tempo, tratam-se como rivais para a atenção masculina. São, portanto, 
capazes de [...] resistir à dominação masculina, mas não o fazem. 
Frequentemente escolhem o caminho mais fácil. “Sem dúvida é mais 
confortável suportar uma escravidão cega que trabalhar para se libertar”. 
(Beauvoir, 1988, p.309).  Ainda segundo a autora: 

 
Embora a opressão feminina se dê por vários meios, a crise de 
identidade no sujeito feminino acontece quando esta é 
hierarquizada ou até destruída por uma denigração cultural, ou 
seja, a opressão consciente ou inconsciente da personalidade 
por um modelo supostamente superior (o patriarcalismo) 
(Beauvoir, 1980, p.194). 
 

O resultado dessa opressão feminina é devido à dominância de uma 
ideologia masculina na sociedade, fazendo assim com que a mulher seja 
restringida a executar papéis exclusivamente ligados à sua biologia. O 
feminismo então movimento social, filosófico e político em suas  teorias busca 
alcançar a igualdade  pelos direitos das mulheres e seus interesses.  Partindo 
desse pressuposto pode-se considerar que a vitória desse movimento feminista 
é incontestável, visando que as mulheres a partir de então passaram de certa 
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forma a fazer parte integrante da sociedade, passando a frequentar 
universidades, se ascender profissionalmente, ter liberdade de escolha.   

A crítica feminista desenvolveu-se, mais precisamente, na segunda 
metade do século XX. Aponta-se, em geral, duas modalidades de 
desenvolvimento da crítica feminista, uma visa ao resgate de obras escritas por 
mulheres e que, no decorrer do tempo, foram relegadas ao ostracismo; a outra 
tem por meta fazer uma releitura de obras literárias, independentemente da 
autoria, considerando a experiência da mulher. 

Historicamente, pode-se apresentar o movimento feminista em três 
grande períodos ou ondas, que referem-se  à militância nos campos literário, 
cultural e político. Assim, pode-se afirmar que a crítica feminista sempre esteve 
inserida no movimento, acompanhando sua evolução. 

 A Primeira Onda, de acordo com Bonnici (2007), corresponde ao 
período que vai desde as últimas décadas do século XIX, quando se tornou 
mais expressiva a luta pelos direitos humanos, até as primeiras do século XX, 
com o movimento das sufragistas, que defendiam direito ao voto feminino. 

 Ainda em sua pré-história, a literatura feminista conquistou um marco 
poderoso com a publicação, em 1792, da obra A vindication of the rights of 
woman, escrita por Mary Wollstonecraft, em que defendia o direito das 
mulheres à educação e a igualdade entre homens e mulheres. 

 No início do século XX, destacou-se, sobremaneira, a produção literária 
e ensaística de Virginia Woolf, que denota uma consciência especial quanto à 
situação da mulher. Na obra Um teto todo seu (1980), a autora atribui a 
relativamente pouca produção literária feminina às condições materiais das 
mulheres, considerando o precário acesso à educação, às experiências da vida 
e à renda, o que restringe sua liberdade intelectual. No entanto, já sinaliza a 
ocorrência de transformações na sociedade dos anos vinte (séc. XX) o que 
abre possibilidades para a escrita literária feminina.  

A Segunda Onda teve início com a publicação de O segundo sexo, de 
Simone de Beauvoir, em 1949, obra que aponta, entre outros e relevantes 
aspectos, os mitos sobre a mulher, criados por escritores renomados como D. 
H. Lawrence. 

Simone de Beauvoir (1980)partindo da consideração de que a mulher 
nunca é o Um, mas sempre é o Outro, a autora aponta a subordinação 
feminina como uma questão ontológica, para ela, a submissão é o inessencial 
que não retorna ao essencial.   Essa obra foi um marco no pensamento 
feminista, discutindo a questão da mulher através de vários ângulos. Para a 
autora, o estatuto feminino é uma conquista, já que abre o segundo volume de 
sua obra com a frase emblemática: “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”. 
(BEOUVOIR, 1980, pg. 9)        

A Terceira Onda Feminista surgiu, de acordo com Bonnici (2007), em 
torno de 1990, nos Estados Unidos. A Terceira Onda apresenta uma pauta de 
reivindicações mais ampla do que o grupo da Segunda Onda, uma vez que 
engloba a teoria queer, a conscientização da negra, o pós-colonialismo, entre 
outros. Aponta como aspecto relevante a auto-estima sexual, uma vez que a 
sexualidade é também uma modalidade de poder. Feministas marginalizadas, 
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anteriormente, contribuem para estabelecer a identidade dessa onda que 
acredita ser a contradição e a negociação das diferenças uma das 
características mais significativas do feminismo contemporâneo. Essas 
posições, no entanto, não são aceitas pelas feministas da Segunda Onda, que 
criticam uma “imagem distorcida do feminismo transmitida pela mídia”. 
(BONICCI, 200753) 

Outro aspecto importante da crítica feminista foi o surgimento da 
possibilidade de se propor uma nova leitura de obras literárias, 
independentemente da autoria, considerando o ponto de vista feminino.  

Sempre foi muito difícil para a academia aceitar os estudos feministas 
como uma abordagem de análise literária. A historiografia literária no Ocidente 
sempre foi uma atividade reconhecidamente masculina, mas isso não impediu 
que as mulheres escrevessem. Elas apenas não eram lidas, no entanto 
conseguiam furar o cerco fazendo uso dos pseudônimos. Segundo Zolin 
(2009), para adentrar em um mundo literário extremamente dominado por 
homens letrados, muitas escritoras se valiam de peseudônimos masculinos 
para escapar das possíveis retaliações a seus romances. É o caso, por 
exemplo, de George Eliot, pseudônimo da Inglesa Mary Ann Evans, autora de 
The millon the floss; e também de George Sand, pseudônimo da escritora 
Francesa Amandine Aurore Lucile Dupin, autora de Valentine. Mas, em 
contrapartida, há algumas escritoras que conseguiram impor seus nomes 
nesse mundo de homem letrados, como por exemplo, Charlote Brontë, autora 
de Jane Eyre. Tanto na literatura de origem estrangeira, como na de origem 
brasileira, diversas foram as vozes femininas que romperam o silêncio e 
publicaram textos de auto valor literário, denunciando as opressões a que as 
mulheres eram submetidas, embora a crítica literária não tenha os reconhecido 
na época.   

A mulher também ficou, por longas décadas e séculos, com um papel 
secundário nas obras literárias. Aos homens eram dedicadas as principais 
personagens, as discussões, aventuras e reflexões. Zolin (2003) discute a 
respeito do estereótipo feminino nas obras literárias. Segundo ela, nas 
narrativas de autores masculinos, tudo tem uma perspectiva e um 
direcionamento totalmente masculinos, como se todos os seus leitores também 
o fossem. Logo, as personagens femininas ficam deixadas em um segundo 
plano, seguindo paradigmas de estereótipos e papéis. 

 
[...] as críticas feministas mostram como é recorrente o fato de 
as obras literárias canônicas representarem a mulher a partir 
de repetições de estereótipos culturais, como, por exemplo, o 
da mulher sedutora, perigosa e imoral, o da mulher como 
megera, o da mulher indefesa e incapaz, e entre outros, o da 
mulher como anjo capaz de se sacrificar pelos que a cercam. 
(ZOLIN, 2003, p. 170). 

 
Uma das questões iniciais formuladas pela crítica feminista era se as 

mulheres de fato não escreviam e, por isso, os homens eram constantemente 
tidos como referência literária ou se as suas produções eram boicotadas pela 
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crítica que. A saída, então, para algumas mulheres foi escrever dentro de um 
modelo masculino e analisadas a partir de abordagens masculinas. 

Por meio da crítica literária tem-se por finalidade focalizar a constituição 
do estilo e das características do patriarcalismo em uma determinada obra. 
Zolin (2009) considera que os debates permeados crítica literária ter por 
finalidades a transformação da condição de subjugada da mulher, rompendo 
com discursos tradicionais que reservam a mulher um lugar secundário em 
relação ao que é ocupado pelo homem, sendo a mesma também marcada pela 
submissão e pela resignação. A crítica feminista trabalha no sentindo de 
desconstruir a oposição homem/mulher e as demais oposições associadas a 
esta, expondo as mazelas sociais, o papel social que era destinado às 
mulheres.   Ainda segundo a autora (2009), a mulher pode ser vista como: 
mulher–sujeito ou mulher-objeto. Essas são categorias utilizadas para 
caracterizar as tintas do comportamento feminino em face dos parâmetros 
estabelecidos pela sociedade patriarcal. Enquanto a mulher-sujeito é marcada 
pela insubordinação aos referidos paradigmas, por seu poder de decisão, 
dominação e imposição, a mulher-objeto é marcada pela submissão e pela falta 
de voz. 

 O conto The Snow Child é uma adaptação pós-moderna do conto de 
fadas Branca de Neve, dos Irmãos Grimm. No conto de fadas original, Branca 
de Neve, a personagem feminina, se casa e vive feliz para sempre. A função 
social da mulher, neste período, era simplesmente o de ser apta a se casar e a 
procriar.  

As mulheres deveriam ser castas, prendadas, e totalmente submissas, 
pois só assim conseguiriam um pretendente. Ao se casar, o papel da mulher 
então se resumia simplesmente a zelar dos muitos filhos e do marido. O 
homem possuía uma espécie de certificado de propriedade da mulher, que era 
tratada e vista como um negócio, um mero adorno para o ambiente familiar.De 
acordo com Bourdieu (2005):  

 
É, sem dúvida, à família que cabe o papel principal na 
reprodução da dominação e da visão masculinas; é na família 
que se impõe a experiência precoce da divisão sexual do 
trabalho e da representação legítima dessa divisão [...] Quanto 
à Igreja, marcada pelo  antifeminismo profundo de um clero 
pronto a condenar todas as faltas femininas à decência, 
sobretudo em matéria de trajes, e a reproduzir, do alto de sua 
sabedoria, uma visão pessimista das mulheres e da 
feminilidade, ela inculca (ou inculcava) explicitamente uma 
moral familiarista, completamente dominada pelos valores 
patriarcais e principalmente pelo dogma da inata inferioridade 
das mulheres (BOURDIEU, 2005, p. 103). 

 
Quando não fazia parte do patrimônio do pai, a mulher era patrimônio do 

marido. A mulher casada, não tinha escolha, devia subordinação total ao 
esposo, não podia falar, responder, opinar e nem participar de nada sem o seu 
consentimento. Porém a madrasta, por ser a vilã, ativa, articuladora sofre 
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castigo e punição. Há também a ideia de que de que a mulher necessita ser 
protegida por um homem que a salvará de todos os perigos, no caso o príncipe 
que se apaixona pela beleza de Branca de Neve.  

Na literatura há alguns estereótipos femininos como mulher sedutora 
e/ou perigosa e/ ou imoral como a personagem Lúcia do livro Lucíola, de José 
de Alencar, Capitu, de Dom Casmurro. Mulher megera como a personagem 
Juliana do livro O primo Basílio. E a mulher-anjo e/ou indefesa e/ ou incapaz ou 
impotente, como a personagem Teresa do livro Amor de perdição, de Camilo 
Castelo Branco. Sendo essa a única personagem caracterizada com uma 
conotação positiva. 

Na adaptação de Carter, a história é sobre duas mulheres, uma 
condessa e uma garota de neve. A condessa é a esposa do conde, o qual 
almeja uma mulher diferente para si. A garota é a idealização dessa mulher, 
por isso a condessa a odeia e tenta se livrar dela de várias maneiras, mas o 
conde protege a imagem da jovem. Durante o transcorrer da história,surge a 
partir dos desejos e pedidos do Conde, a menina de neve, branca e nua – 
imaculada e pura, que ainda não é uma mulher, porém que já poderia 
despertar fantasias eróticas masculinas. A garota de Neve do conto de Carter é 
a representação da famosa personagem Branca de Neve, do conto Little Snow 
White, escrito pelos Irmãos Grimm.  

A condessa correspondente à madrasta do conto de fadas que odeia a 
garota de neve e só consegue pensar em como poderia se livrar dela. A partir 
de então, a condessa vê a menina como sua rival e tenta encontrar um meio 
para tirá-la de seu caminho. Ela joga suas luvas na neve para que possa 
passar por cima da menina com o cavalo, quando esta fosse buscá-las e joga 
diamantes em um pequeno lago para que a moça se afogue ao tentar pegá-
los.Porém as tentativas são em vão, pois o conde impede que a menina vá 
buscar os objetos da condessa e diz que lhe comprará outros.“A condessa 
deixou cair sua luva na neve e disse para a menina que começa a olhar para 
ele, ela pretendia galopar e deixá-la ali, mas o Conde disse: ‘Eu vou te comprar 
novas luvas’”.(CARTER, 1979, s/p).    

Outro aspecto relevante se refere ao fato de a condessa ter seus 
pertences transferidos magicamente para a menina de neve, mostrando 
exatamente a perda de poder da mulher mais velha para a mais jovem e, 
principalmente, a cada gesto de gentileza do homem para com essa 
menina.“Em seguida, as botas saltaram dos pés da condessa para as pernas 
da menina.” (CARTER, 1979, s/p). A retomada de posse de seus pertences 
liga-se ao fato da retomada de posição da mesma. Como a garota de neve era 
simplesmente um fruto de desejo do conde, certamente não poderia manter a 
posição de uma esposa, e é justamente o que acontece. Quando a garota 
cumpre seu “destino” de objeto, a mesma é descartada, e a posição primordial 
retorna-se para a condessa.   
Finalmente, a condessa pede que a menina lhe busque uma rosa e isso o 
Conde diz que “não lhe pode negar”.“Quando a menina busca a rosa, se pica 
em um dos espinhos, sangra, grita e cai.”. “Assim a garota pegou a rosa, picou 
o dedo; picou; gritou; caiu.” (CARTER, 1979,s/p). 
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Podemos inferir que no conto a presença da rosa representa o amor da 
condessa. Quando ela pede à garota para pegar a rosa, ela morre ao espetar o 
dedo no espinho. O conde estupra o corpo morto da garota e este começa a 
derreter. Então ele retorna para sua esposa e entrega-lhe a rosa, porém a 
condessa a deixa cair, alegando que ela a fere. Nesse momento todos os 
pertences da condessa que estavam com a menina retornam a ela: “Agora, a 
condessa teve todas as suas roupas novamente.” (CARTER, 1979, s/p).
 Novamente reforça-se a ideia de retomada de posição, de poder, por 
parte da condessa. A única função da garota de neve era satisfazer os desejos 
do conde, e quando isso finalmente acontece, a mesma derrete. O uso do 
verbo “derreter” é uma metáfora do fato de a mesma ser descartada pelo 
conde. Logo que os desejos do mesmo são satisfeitos, sua atenção volta-se 
novamente para sua esposa, e a mesma reassume sua posição.  

Embora no início do conto a condessa seja representada com objetos de 
força e poder, como botas com esporas e casaco de peles, “Ela estava envolta 
em peles de raposas negras; ela calçava botas pretas brilhantes com saltos 
altos vermelhos e esporas”(CARTER, 1979,s/p), no decorrer do conto, ela 
aparece como uma mulher submissa que aceita os preceitos do marido para 
manter seu papel social. De acordo com Zolin (2009) a situação da mulher no 
mundo (a de oprimida) frustra lhe seu projeto humano de autoafirmação e 
autocriação. Diferentemente do homem, à mulher é vedada a possibilidade de 
ação, a mesma é oprimida, principalmente pela crença de que o destino de 
mulher é ser passiva, submissa perante o homem. As mulheres cumpridoras 
desse “destino” são tidas como aquelas que realmente cumprem seu papel 
com perfeição. Já os estereótipos de mulher sedutora, imoral e megera, são 
vistas pelo lado da conotação negativa, pois as mesmas se rebelam contra o 
que deveria ser sua prioridade, se encaixar nos perfis aceitáveis pela 
sociedade.   

A menina é vista apenas como um objeto de desejo do conde, tendo 
apenas a função de satisfazê-lo. Ao contrário dela, a condessa nunca perde 
seu posto, porém as duas podem ser consideradas mulheres objetos. A menina 
porque depois que o desejo é consumado é descartada e a condessa que 
acaba se vendendo, se tornando uma mercadoria, aceitando tudo o que 
aconteceu para manter seu título de condensa e seu marido. 

Cabe ressaltar ainda que a garota de neve além de existir apenas para 
satisfazer o gozo do conde, também se torna objeto de inveja da condessa. 
Com a sua morte e o desaparecimento de seu corpo quando tocado pelo 
homem, pode–se perceber que o objeto de desejo do Conde não se sustenta, 
comprovando que a existência da mulher não pode depender do patriarcado e 
seus desejos. O desaparecimento da jovem no final da história não leva para a 
morte da mulher, mas para a destruição das representações masculinas dos 
objetos de desejo. 

No conto de fadas Branca de Neve, a madrasta não consegue eliminar a 
rival. Já no conto de Carter, a condessa consegue eliminá-la. No fim do enredo, 
o discurso da condessa demonstra uma mudança de postura da mulher, 
mostrando a subjetificação e recuperação de voz.  Com a retomada de seus 
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pertences, que estavam em posse da garota de neve, a mulher volta a sua 
posição inicial. Já a menina passiva não encontra nem anões nem príncipe 
para salvá-la, apenas se fere.  Portanto pode-se compreender que a salvação 
não está na figura do príncipe encantado ou no casamento, mas na subversão 
dos valores presentes na sociedade patriarcal. 

Segundo Beauvoir (1980) o privilégio do homem, portanto reside no fato 
de sua “vocação de ser humano” não se chocar com seu destino de macho, ao 
contrário a mulher vive dividida entre essa mesma vocação e o seu “destino de 
mulher”. Concluindo que tal destino não está ligado apenas à questão da 
maternidade; sexualidade feminina, mas também para a perda de sua 
subjetividade. 

O ato sexual obriga a mulher a cumprir um papel de objeto passivo, 
enquanto para o homem é visto como algo congruente com sua 
transcendência. Partindo desta visão, Beauvoir (1980) questiona os motivos 
que levam a mulher a se submeter à opressão. No caso da condessa ela se 
submete a aceitar os desejos do Conte para manter sua posição social. 

 
Conclusão 

 
Por meio dos textos analisados pode-se concluir que ainda hoje muitas 

mulheres, assim como a condessa apresentada na história, se submetem aos 
seus maridos, a um casamento falido, atuando de modo extremamente passivo 
diante os valores sociais, em nome de manter o seu status social.  Podemos 
considerar que os meios de comunicação, as representações culturais da 
mulher muitas vezes as induzem para uma vida ilusória, fantasiosa criando 
então um estereótipo de mulher contribuindo para a sua situação de 
subordinada. Conclui-se então, que embora os tempos tenham mudado ainda 
se preserva alguns valores da sociedade patriarcalista devido a estereótipos 
culturais que influenciam a vida de muitas mulheres. 
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RESUMO  

Este trabalho tem como objetivo realizaruma breve 
análiseacerca da relevância dos elementossimbólicos 
presentes no Conto The Black Cat de Allan Poe, ressaltando 
o gótico, a beleza da poesia misteriosa e dosuspense, 
ancorando-se na simbologia e em Chevalier e Geerbrant 
(1998).  O personagem de Allan é o retrato vivo de um ser 
que carregaa culpa das falhas e fraquezas humanas, 
principalmente quando esse é afetado pela bebida e passa a 
agir de forma contrária ao comportamento humano.O conto 
possuium fio do romantismo vivido no século XIX, descrito 
pela literatura Norte Americana e que vai além do prazer de 
vingança, exagerando na realidade dos fatos. É baseado na 
fantástica imaginação do ser humano em desafiar as coisas 
bizarras e do sobrenatural. No ‘duplo’ do personagem 
principal, o outro que aparece, mas que não é o seu ser 
definitivo revela-se na bebida. Passa a transferir todos os 
infortúnios de sua vida boêmia em um animal, neste caso, seu 
gato de estimação. O predomínio do belo, do fantástico, do 
suspense, do terror e do sobrenatural descritos na obra de 
Allan Poe, certamente revelam prováveis ações que o homem 
no seu íntimo, no seu ‘duplo’ seria capaz de torná-las ou não, 
uma realidade trágica. Por isso, é importante fazer lembrar de 
que é preciso apreciar a beleza das adversidades, das 
diferenças e do absurdo, sem perder o senso do respeito e da 
moralidade.  

PALAVRAS-CHAVE: mistério; vingança; terror. 
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RESUMO  

O presente trabalho é construído sobre os aportes 

teóricos da literatura comparada e propõe uma análise 

das obras referenciadas no século XX, reconhecidas em 

sua importância, O Grande Gatsby de F. Scott Fitzgerald 

(1925) e a peça de teatro A Morte do Caixeiro Viajante, de 

Arthur Miller (1949). O continente americano era visto 

como a terra das oportunidades e surgiu como opção para 

os desbravadores e os menos afortunados deixarem para 

trás a ordem social vigente no velho continente europeu. 

Utopicamente era a possibilidade de um novo paraíso e 

de uma sociedade plena em justiça e tolerância, a 

idealização do “sonho americano”. Esta análise realiza um 

recorte das obras e propõe contrapontos entre as visões 

pessimista e otimista das obras, antes e depois de marcos 

históricos, como a quebra da bolsa de Nova York (1929) e 

a Segunda Guerra Mundial (1940-1945). O trabalho tem 

como suporte bibliográfico CARVALHAL (2006), 

SOURIAU (1983) entre outros.  

PALAVRAS-CHAVE: sonho americano; literatura 

comparada; obras do séc. XX. 



 

 

 

65

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 

  ISSN - 000-000 

 

65 

 

A DUPLA OBJETIFICAÇÃO DA 
MULHER NO CONTEXTO PÓS-
COLONIAL: UMA LEITURA  
DE DESIREE’S BABY,  
DE KATE CHOPIN 

Sarah Caroline Alves Anselmo (UNESPAR/FECILCAM) 
Érica Fernandes Alves (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 
 
 
 

RESUMO  

Este trabalho tem por objetivo analisar a marginalização 

da mulher dentro do contexto pós-colonial, tendo como 

corpus o conto Desiree’s Baby da escritora 

estadunidense Kate Chopin. No conto a autora aborda o 

cotidiano da mulher em uma sociedade patriarcal e 

racista, típica época em que está inserida.  Desiree e 

Armand se casam e têm um filho hibrido. Transtornado 

com a hipótese de Desiree ser adotada e ser de origem 

escrava, o marido culpa a esposa pela cor dérmica do 

filho. Ao final, Armand descobre que na verdade ele 

próprio possui origem negra. A metodologia de pesquisa 

se baseia nas teorias de outremização do sujeito 

colonizado discutidas por Bonnici, Spivak e Hall e na 

teoria feminista de Bourdieu. Os resultados pretendidos 

com essa análise são reconhecer a atualidade da 

temática do conto, bem como desvendar de que modo a 

literatura representa posição social da mulher no 

contexto pós-colonial.  

PALAVRAS-CHAVE: outremização; mulher; racismo. 
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Introdução 

 
Neste trabalho de análise do conto Desiree’s Baby propomos uma 

reflexão sobre o contexto em que a mulher está inserida, o qual corrobora para 
que ela seja outremizada com base na sua suposta condição de indivíduo 
inferior ao homem e na suspeita de possuir descendência negra. É com base 
na objetificação pelo gênero e pelo tom dérmico que vemos no texto, mesmo 
escrito no ano de 1892, uma atualidade e um reflexo dos dias de hoje.  

O conceito de sociedade é muito amplo, mas de uma forma elementar, 
podemos dizer que sociedade é um conjunto de pessoas. Entretanto, esses 
conjuntos se diferem entre si de acordo com a região a que pertencem. Assim, 

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar a 
marginalização da mulher dentro do contexto pós-
colonial, tendo como corpus o conto Desiree’s Baby da 
escritora estadunidense Kate Chopin. No conto a autora 
aborda o cotidiano da mulher em uma sociedade 
patriarcal e racista, típica época em que está inserida.  
Desiree e Armand se casam e têm um filho hibrido. 
Transtornado com a hipótese de Desiree ser adotada e 
ser de origem escrava, o marido culpa a esposa pela cor 
dérmica do filho. Ao final, Armand descobre que na 
verdade ele próprio possui origem negra. A metodologia 
de pesquisa se baseia nas teorias de outremização do 
sujeito colonizado discutidas por Bonnici e Spivak e na 
teoria feminista de Bourdieu. Os resultados pretendidos 
com essa análise são reconhecer a atualidade da 
temática do conto, bem como desvendar de que modo a 
literatura representa posição social da mulher no 
contexto pós-colonial. 
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um grupo de pessoas na Índia é um modelo de sociedade daquele local, assim 
como um grupo de pessoas nos Estados Unidos forma uma sociedade 
diferente do grupo indiano. Concluímos a configuração de cada sociedade, sua 
ideologia e cultura levam os indivíduos que as compõem a agir de uma 
determinada maneira, a seguir regras impostas pelos sujeitos que detêm o 
controle e ditam as regras.  

Segundo Elias, a divisão da sociedade se da através das suas várias 
formas de manifestação, arte, economia e um exemplo é a divisão do trabalho. 
Para Elias (1990, p. 19) essa manifestação “é apenas um “meio” consistindo 
um “fim” no bem-estar dos indivíduos”. Dessa maneira percebemos que a 
divisão do trabalho sob a luz de um pensamento patriarcal contribuiu para 
firmar o conceito de que o homem nasceu para ser servido pela mulher e por 
isso não pode se sujeitar a executar tarefas auxiliares, como cuidar da casa, 
cuidar da educação dos filhos, pois essas tarefas são concernentes às 
mulheres. 

A mulher em Desiree’s Baby desde o inicio da trama não possui voz, não 
possui direito à fala; ela é submissa ao patriarcado, desempenhando um papel 
ínfimo na sociedade designado pelo meio em que vive. Ela nada mais é que a 
dona de casa, responsável pelos cuidados domésticos. Além disso, a vemos 
como reprodutora, responsável por continuar o legado genético da família de 
seu marido. A ideologia presente no conto é de que a mulher não é capaz de 
desempenhar nenhuma outra função, que não estas. 

Segundo Bonnici (2005. p. 41), “Há um paralelismo entre o 
patriarcalismo e o imperialismo porque analogicamente os dois dominam 
respectivamente a mulher e o colonizado”. Percebemos que a protagonista do 
conto, Desirée é dominada nestes dois âmbitos: além de ser excluída por ser 
mulher e vítima do patriarcalismo que opera vários setores da sociedade, ela 
também é excluída por supostamente ter origens negras, fato que acentua 
ainda mais a objetificação. 

Bonnici comenta que a dupla colonização é um processo sofrido pela 
mulher negra, pois além do patriarcalismo, o colonialismo silencia a mulher ao 
empregar o binarismo hierárquico e racial: 

 
Um dos grandes debates envolve a posição de Spivak e 
Bhabha sobre a possibilidade de discurso pela mulher 
duplamente colonizada. Spivak (1988) mostra a impossibilidade 
de resgatar a voz do subalterno feminino ou sujeito colonizado 
diante do poder repressivo do colonialismo acoplado ao 
patriarcalismo. (BONNICI, 2005, p.35) 
 

Notamos que um assunto recorrente na literatura pós-colonial feminista, 
é o silenciamento. O silêncio consiste em o sujeito colonizado – nesse caso, a 
mulher - não possuir voz na trama, fato que acontece com a protagonista do 
corpus em questão, já que ela não possui direito a fala em nenhum momento e 
todas as decisões tomadas acontecem por ordem e preferência de seu marido. 
Isso demonstra que a mulher é discriminada por seu gênero e, em seguida por 
sua cor dérmica. Segundo Spivak (1988. p; 24): “Não há lugar onde o sujeito 



 

 

 

68

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

68 

subalterno e sexuado possa falar”. Essa negação à fala é estabelecida pelo 
branco quando se coloca como sujeito superior aos não brancos. 

Em virtude do preconceito e silenciamento, ao sujeito colonizado resta a 
margem da sociedade, em detrimento ao branco, que se coloca em posição 
superior. Isso ocorre justamente pelo tom da pele, e pelo conceito de binarismo 
que seria a diferença estabelecida a partir de fatores contrários, como 
preto/branco, homem/mulher, e automaticamente relacionado à ideia de 
bom/ruim, capacitado/não capacitado (ASHCROFT ET. AL, 1998). O emprego 
do binarismo contribui, para a outremização da mulher do corpus em análise, 
pois Desiree, além de ser mulher, também está sob a suspeita de ter origem 
negra. Esse dois pontos colaboram para a dupla objetificação da personagem. 

É pelo discurso que se perpetua o conceito de que as diferenças são 
bases sólidas para se considerar que certos sujeitos sejam superiores a outros, 
de que o homem seja superior a mulher ou de que o branco seja superior ao 
negro, etc. O discurso contém uma carga ideológica que varia de acordo com o 
enunciador. Segundo Bourdieu (2002), invariavelmente, em sociedades onde 
houve o processo de colonização e há sujeitos negros e brancos habitando o 
mesmo espaço, o homem branco se utiliza de um discurso de dominação para 
perpetuar e reforçar seu poder.  

Segundo Bakhtin/Volochínov (1999, p. 95) “[...] a linguagem está sempre 
carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico vivencial”. Partindo 
dessa afirmação e considerando os estudos linguísticos de Bakhtin/Volochínov 
em relação à constituição do sujeito pelo discurso do outro, consideramos que, 
dentro do contexto colonial, o discurso de dominação era proferido pelo homem 
branco.  

 
Neste artigo, entendemos que no conto Desiree’s baby, a mulher é um 

objeto de uso, que serve como amparo para o sucesso de seu marido, 
contribuindo para a perpetuação do patriarcalismo ao dar à luz um filho. 
Totalmente subordinada a serviços domésticos, sem direito a voz, ela se 
mantém calada diante das acusações de seu marido, o qual se utiliza de um 
discurso patriarcal, de desconfiança, que responsabiliza a mulher pelas origens 
do bebê. Tendo aversão ao negro, ele passa a desprezar o filho e a mulher. 
Sem fala, Desiree é vitima da exclusão, estratégia de objetificação dos sujeitos 
envolvidos ou influenciados pelo processo de colonização.  

O patriarcalismo propõe que a função social da mulher seja somente 
doméstica, sem participação política, econômica na sociedade, tornando-a 
assim unicamente responsável pela educação dos filhos, designar ordens aos 
criados, quando tiver a quem ordenar, e cuidar do bem-estar de seu marido 
quando esse retornar ao lar. Segundo Bourdieu (2002), três princípios 
contribuem para a dominação masculina e a perpetuação desse ideal 
preconceituoso e machista; o primeiro seria justamente o fato de a mulher ser 
responsável pelos cuidados domésticos e não ter autoridade sobre o homem; o 
segundo é que o homem é figura de autoridade na sociedade e não pode 
designar funções auxiliares; o terceiro defende que a mulher não pode ter 
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conhecimento técnico, cientifico sobre a mecânica, pois essa parte é destinada 
a figura masculina: 

 
[...] As funções que convém às mulheres se situam no 
prolongamento das funções domésticas: ensino, cuidados, 
serviço; segundo, que uma mulher não pode ter autoridade 
sobre homens e tem, portanto, todas as responsabilidades de, 
sendo todas as coisas em tudo iguais, ver-se pretendida por 
um homem para uma posição de autoridade ou de ser relegada 
a funções subordinadas, de auxiliar; o terceiro confere ao 
homem o monopólio da manutenção dos objetos técnicos e das 
maquinas (BOURDIEU, 2002, p. 107-108). 

 
É o meio familiar o grande responsável pela continuação do ideal 

patriarcalista (BOURDIEU, 2002). Dentro desse contexto temos Desiree, que 
subordinada ao marido, não manifesta nenhum tipo de reação a essa 
perpetuação. Desiree então representa as várias mulheres que vivem e 
viveram dentro desses moldes, que foram objetificadas pelo meio em que 
vivem, na escola, na família e na igreja, mas a mais responsável pelo 
fabricação do ideal machista e preconceituoso do patriarcalismo é a família. 

O trabalho de reprodução esteve garantido, até época recente, por três 
instancias principais, a Família, a Igreja, e a Escola (BOURDIEU, 2002) que, 
objetivamente orquestradas, tinham em comum o fato de agirem sobre 
estruturas inconscientes.  
 

É, sem duvida, à família que cabe o papel principal na 
reprodução da dominação e da visão masculinas, é na família 
que se impõe a experiência precoce da divisão sexual do 
trabalho e da representação legitima dessa divisão, garantida 
pelo direito e inscrita na linguagem. (BOURDIEU, 2002, p. 98) 

 
É dentro do ambiente patriarcal que Desiree vai sofrer um processo 

duplo de objetificação, marginalizada pelo homem branco e conduzida a viver 
uma vida de afazeres domésticos e cuidados familiares, além de sofrer 
preconceito por ser suspeita de possuir descendência negra. Inserida nesse 
contexto e pelo discurso se constrói uma dupla objetificação que deixará a 
mulher à margem da sociedade, condenada a uma vida de aceitação de sua 
condição. 

Este artigo tem por objetivo analisar, portanto a condição da mulher 
dentro do contexto patriarcal do conto Desiree’s Baby de Kate Chopin bem 
como mostrar que a mulher negra, assim como a personagem Desiree é 
duplamente objetificada por estar dentro da condição de mulher e por ser 
negra. 
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1. Kate Chopin e seu Legado Literário 
  
Kate Chopin foi uma autora norte-americana nascida em 8 de fevereiro 

de 1850 na cidade de St. Louis, Missouri. De 1892 à 1895 escreveu contos 
infantis que foram publicados em diversas revistas, dentre elas Vogue e The 
Century Magazine.  

Filha de Eliza Faris e Thomas O’Flaherty foi a única filha a sobreviver 
depois dos vinte cinco anos, tendo seus irmãos do primeiro casamento de seu 
pai morrido antes dos vinte cinco anos e suas irmãs quando pequenas. 

Sua mãe e avó faziam parte da grande sociedade francesa de St. Louis, 
e Kate foi educada dentro dos moldes patriarcais instituídos pela época. Após a 
morte de seu pai, estreitou seu laço afetivo com a mãe e a avó, o que 
influenciou muito sua opção literária mais tarde. 

Em 1870 casa-se com Oscar Chopin e vai morar em New Orleans. Aos 
28 anos de idade já tinha tido seis filhos. Em 1882 quando seu marido morre se 
vê em meio à dividas que ele deixou e com seis filhos para criar. 

Depois de algum tempo tentando lidar com os negócios falidos do 
marido se vê sem sucesso voltando para St. Louis a pedido de sua mãe. No 
ano seguinte sua mãe falece, nesse período Kate entra em uma profunda 
depressão.  

Seu médico, Frederick Kolbenheyer, vê na escrita de Chopin uma 
terapia para a cura de sua depressão, nesse momento ela começa a escrever 
e teve grande sucesso tendo seus contos publicados em várias revistas 
literárias, porém nesse momento ela ficou conhecida como escritora que 
retratava pessoas de ‘cor’ e sua qualidade literária foi ignorada. 

Em 1899 escreve seu romance de maior prestígio futuro, The 
Awakening, que estava muito à frente de seu tempo e por isso foi muito 
criticado. Depois da não aceitação pela sociedade da época, Kate se volta para 
os contos e começa a produzir vários de seus contos mais famosos como 
Desiree’s baby, The Story of an Hour, The Storm, dentre outros. 

Ao visitar a Feira Mundial de St. Louis em 20 de agosto de 1904, Chopin 
sofreu uma hemorragia cerebral e morreu dois dias depois, com a idade de 54 
anos. 

A obra que pretendemos analisar, Desiree’s baby, fala sobre o cotidiano 
patriarcal da Louisiana, em que uma menina é encontrada e adotada por uma 
mulher que não se importa com sua origem, pois concorda que Deus a colocou 
em sua vida como um presente já que não podia ter filhos. 

A menina, que viera a se chamar Desiree foi educada nos moldes da 
época. Casa-se com um homem de grande prestígio da Louisiana e vive feliz 
até ter o filho. Depois que ela da à luz a um menino, acredita que seu esposo 
estará feliz por ter um varão, porém, quando menino cresce e possui traços 
negros, o pai despreza-o e também a esposa, alegando que ela possui origem 
negra já que foi encontrada e ninguém conhece sua origem real. Desiree vai 
para a casa de sua mãe sem saber como lidar com aquela situação. 

Após a ida da esposa, Armand destrói tudo que o faça lembrar a esposa 
e o filho. Joga os móveis e roupas fora, de dentro da fogueira sai um maço de 
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cartas escritas por sua mãe. Em uma das cartas Armand descobre que na 
verdade quem possui origem negra é ele. 
 
 
2. Pós - Colonialismo, Feminismo e a Literatura 

 
Com o surgimento das colônias européias e com imposição da cultura 

branca surge o pós-colonialismo como um grito de libertação da opressão 
vivida pelo negro. A literatura pós-colonial surge dessa necessidade de se fazer 
notar, e representa a opressão desses povos a fim de criar uma estética a 
partir do oprimido. Esta literatura tem o objetivo de falar sobre como o negro e 
toda sua cultura foi suprimida pela imposição do europeu, e trazer de volta, a 
cultura, costumes, religião desses povos que por tempos não foram ouvidos. 

 
É exatamente a experiência da supressão de sua cultura e da 
eliminação de suas identidades que integra o conteúdo das 
narrativas de povos pós-coloniais. Quando herdam essa 
realidade, eles criam obras literárias que resistiram aos valores 
historicamente construídos pelos colonizadores e fornecem 
uma visão diferente e alternativa do mundo. (BONNICI 2005, 
p.11) 

 
O patriarcalismo, assim como o pós-colonialismo, surge com a ascensão 

do homem branco europeu, que também se posiciona como superior em 
relação ao gênero feminino, renegando a mulher o direito de fala, e impondo a 
ela seu papel na sociedade. 

É dentro desse quadro que o patriarcalismo se instala condicionando a 
mulher apenas ao estado de mãe, esposa, filha, que não pode participar de 
assuntos sociais, políticos e econômicos da sociedade em que vive já que esse 
papel concerne ao homem. 

 
A crítica literária feminista, bem como o feminismo entendido 
como pensamento social e político da diferença, surge nesse 
contexto com o intuito de desestabilizar a legitimidade da 
representação, ideológica e tradicional, da mulher na literatura 
canônica (ZOLIN 2010, p. 185). 

 
 A literatura feminista passou por um processo de construção diferente 
da literatura pós-colonial, pois mesmo dentro dos padrões patriarcais, tínhamos 
mulheres escritoras, um exemplo são as irmãs Brontë. A literatura feminista é 
dividida em três partes, sendo elas: a fase feminina, fase feminista e a fase 
fêmea.  

A fase feminina se refere ao período em que a mulher escrevia dentro 
dos moldes da época, imitavam os valores patriarcais de sua época, se refere a 
fase de “imitação e internalização” (ZOLIN, 2005, p.330) 

A segunda fase, fase de rebeldia, protesto é chamada de fase feminina, 
é nesse momento em que Kate Chopin se instala com sua escrita. Se 
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caracteriza pela denúncia dos moldes patriarcais e do modelo de mulher 
imposto pela sociedade machista. 

A terceira fase, a fase de conhecimento, de análise profunda e busca da 
identidade é chamada de fase fêmea. Mostra a busca por uma identidade 
própria, em que às mulheres produzem uma literatura própria sem tantos 
protestos como na feminina. 

 
 

 
 
Fase feminina 
(feminine) 
 
 

 
 
Imitação e 
internalização dos 
valores e padrões 
vigentes. 

 
La princesse de Clève (1678), de 
Madama de Lafayette; Jane Eyre 
(1847) e Shirley (1849), de 
Charlotte Brontë; The Mill on the 
Floss (1860) e Middlemarch (871), 
de Gerge Eliot; Valentine (1832) e 
Lélia (1833), de Gerge Sand.. 
 

 
 
Fase feminista 
(feminist) 
 
 

 
Protesto contra os 
valores e padrões 
vigentes; defesa dos 
direitos e valores das 
minorias. 
 

 
Mrs. Dalloway (1925) e To the 
lighthouse (1927), de Virginia Woolf; 
Pilgrimage (1915, em folhetim; 1967 
como romance), de Dorothy 
Richardson; The hotel (1927), de 
Elizabeth Bowen; A convidada 
(1943) de Simone de Beauvoir. 
 

 
 
Fase fêmea (ou 
mulher) 
(female) 
 
 

 
 
Autodescoberta; busca 
da identidade própria. 

 
The bloody chamber (1979) e Wise 
Children (1991) de Ângela Carter; 
Strange meeting (1971), de Susan 
Hill; The sweetest dream (2001), de 
Doris Lessing; The pickup (2001) de 
Nadine Gordimer; Lês armoires 
vides (1984), Ce qu’ils ou rien 
(1977), La femme gileé (1981) de 
Anni Ernaux. 
 

Quadro 1. Fases da tradição literária de autoria feminina, segundo Showalter (1985). 
(ZOLIN 2005, p. 330) 

 
A literatura pós-colonial e feminista possui em comum o intuito de 

denunciar e desmistificar conceitos criados pela sociedade racista patriarcal 
que por anos condicionaram e condicionam o negro assim como a mulher a 
uma condição de subalterno, negando sua cultura e literatura impondo a cultura 
e literatura branca patriarcal. 
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3. A dupla objetificação da mulher 
 
 A partir do conceito de binarismo que segundo Bonnici (2007) é “um dos 
pontos básicos do estruturalismo, consiste em dois termos mutuamente 
excludentes, mas hierárquicos: direita/ esquerda; homem/ mulher; branco/ 
negro; natureza/ cultura.” É dentro dessa questão de separação que o 
preconceito e a exclusão contra o negro e a mulher nascem.  
 Quando o negro e a mulher são relegados a uma condição de 
subalternos mediante a questão binária se inicia a objetificação desses outros. 
O negro, por possuir o tom de pele diferente do europeu é considerado impuro, 
sujo, ruim. Quanto à mulher, pelo fator de gênero, é vista como incapaz. 

É partindo desses pressupostos que a dupla objetificação acontece já 
que a mulher possui dois fatores excludentes, ela é mulher e negra. Bonnici 
comenta que a dupla colonização é um processo sofrido pela mulher negra, 
pois além do patriarcalismo, o colonialismo silencia a mulher ao empregar o 
binarismo hierárquico e racial. 

 
A dupla colonização é a subjugação da mulher nas colônias, 
objeto do poder imperial em geral e da opressão patriarcal 
colonial e doméstica. O fim do colonialismo e o entrelaçamento 
deste com o patriarcalismo durante a era colonial não aboliram 
a opressão da mulher nas ex-colônias (BONNICI, 2007, p. 67). 
 

A mulher foi o sujeito que mais sofreu dentro do contexto pós-colonial, 
justamente por sofrer um preconceito “duplo” de gênero e raça. A divisão do 
trabalho colocou a mulher em uma condição de subalterno em relação ao 
homem. 
 

Em muitas sociedades pré-coloniais, o papel da mulher era tido 
como subalterno em relação ao homem, assim, a chegada dos 
primeiros colonizadores e a instauração forçada da cultura do 
europeu foram fundamentais para a dupla colonização da 
mulher (ALVES, 2010, p. 55). 
 

 Em Desiree’s baby, a personagem é outremizada quando seu marido. 
Ao ver o filho hibrido a julga por ser ela quem possui descendência negra. 
Mesmo sem saber qual a origem de sua esposa, Armand não considera nem 
ao menos a dúvida, ela sentencia a mulher a uma origem que só viemos saber 
ao final do conto ser sua. 
 Na sociedade patriarcal o negro e a mulher não possuem voz, não 
possuem o direito de revide e essa condição é instituída pelo homem através 
de um discurso de supremacia branca e masculina. 
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4. Desiree’s Baby (1892): Análise da obra 
 
Ao começarmos a ler o texto vemos que se trata de uma história de um 

bebê (Desiree) encontrado por acaso por uma mulher que não pode ter filhos. 
O bebê (uma menina) é adotado e é criado como se fosse um membro legítimo 
da família 

 
...A crença predominante era de que ela havia sido, 
propositadamente, deixada por um grupo de texanos. Com o 
tempo, Madame Valmonde abandou toda e qualquer 
especulação, e acreditou que Desiree tinha sido enviada a ela 
por uma boa providência para ser a filha de seu coração, já que 
ela não poderia ter um filho de sua própria carne”  (CHOPIN, 
2002, p. 244) 

 
A criança foi acolhida sem qualquer preconceito; mesmo com origem 

desconhecida, sua mãe não se importava com a suposição de seus 
parentescos obscuros. 

Ao conhecer Armand, que ficou completamente apaixonado por ela, este 
também não se importou com sua origem, Desiree se casa à moda das 
mocinhas patriarcalistas, encomendando seu enxoval de Paris. 

 
Não era de admirar, quando Armand encontrou-a sentada 
dormindo a sombra do pilar de pedra que ele se apaixonasse 
na mesma hora. Foi assim que todas os Aubignys se 
apaixonaram, como se fossem atingidos por um tiro de pistola.” 
(CHOPIN, 2002, p. 245) 

 
Quando descobrimos que Armand não se importa com as origens de 

Desiree, também descobrimos que pouco importa se ele soubesse, já que ele 
lhe daria seu nome, grande, um dos mais poderosos, segundo ele: 

 
Armand olhou em seus olhos e não se importava. Lembrou-se 
de que ela estava sem nome. O que importava cerca de um 
nome quando ele poderia dar-lhe um dos mais antigos e de 
maior orgulho na Louisiana? (CHOPIN, 2002, p. 245) 

 
É nesse instante que, percebemos quando a dominação masculina 

começa, pois não há relevância no nome de sua noiva já que o seu é muito 
mais importante e conhecido. Quando Armand não se importa com a falta de 
‘nome’ de sua futura esposa, ele não está tendo um visão romântica, mas sim 
de dominação. A imposição de seu nome é a solução para que Desiree possua 
um nome, faz com que se estabeleça uma relação de divisão sexual do poder. 
 

A divisão sexual do poder consiste em “uma estratégia do 
patriarcalismo através da qual mantêm-se os conceitos 
tradicionais de feminilidade e masculinidade, ou seja, os papeis 
sociais de esposa, mãe, secretária, enfermeira, recepcionista e 
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outros são essencialmente destinados à mulher como próprios. 
(BONNICI, 2007, p. 64) 

 
A mulher deveria ser vista pela sociedade como aquela responsável pelo 

bem estar da família. Sempre disposta, submissa, delicada. Diferente disso ela 
seria vista como mulher de má índole, ambiciosa, impura e muitas vezes 
rotulada como prostituta. 
 

A mulher que tentasse usar seu intelecto, ao invés de explorar 
sua delicadeza, compreensão, submissão, afeição ao lar, 
inocência e ausência de ambição, estaria violando a ordem 
natural das coisas, bem como a tradição religiosa [...] a 
condição de subjugada da mulher deve ser tomada como 
sendo de vontade divina (ZOLIN in BONICCI & ZOLIN 2005, p. 
164). 

 
 Desiree educada aos moldes do patriarcalismo se submete, como ‘boa’ 
esposa ao marido, agradecendo a Deus pelos dias em que ele lhe da um 
sorriso. Desiree faz parte do estereotipo de esposa sempre compreensiva ao 
jeito rude de seu marido, e erguendo as mãos para os céus quando ele esta 
bem humorado. 

 
Quando ele franziu a testa, ela tremeu, mas o amava. Quando 
ele sorriu, agradeceu a Deus. O rosto bonito de Armand não 
tinha sido muitas vezes desfigurado por carrancas desde o dia 
em que ele se apaixonou por ela. (CHOPIN, 2002, p. 245) 
 

 No conto vemos o quanto Desiree é submissa ao marido, se 
contentando e agradecendo a Deus pelos dias que ele sorri para ela. Desse 
momento em diante a dupla objetificação começa a se configurar, quando 
Armand desconfia que Desiree possui origem negra devido a não saber sua 
origem biológica,  despreza a esposa e o filho, que acabam indo embora para a 
casa da mãe de Desiree. 

 
"Armand", ela o chamou, com uma voz que deveria tê-lo ferido 
se ele ainda fosse humano. Mas ele não respondeu. "Armand", 
disse ela novamente. Então ela se levantou e cambaleou em 
direção a ele. "Armand", ela ofegava, mais uma vez, segurando 
o braço, "olhar para o nosso filho. Que significa isso? Diga-me." 
Ele friamente, mas delicadamente soltou os dedos de sobre o 
braço e colocou a mão dele. "Diga-me o que isso significa!" ela 
chorou desesperadamente. "Isso significa", ele respondeu de 
ânimo leve ", que a criança não é branca;. Isso significa que 
você não é branca (CHOPIN, 2002, p. 246) 

 
Quando Armand julga a mulher e a condena com a possibilidade dela 

possuir origem negra, ele está configurando um condição de sujeito x 
objeto, que consiste e colocar o outro em uma condição de marginalização.  
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A outremização continua quando o marido despreza Desiree e o filho, 
mandando-os de volta para a casa de sua sogra. 
 

Devo ir, Armand? ela perguntou em tons agudos com suspense 
agonizante. 
Sim, vai. 
Você quer que eu vá? 
Sim, eu quero que você vá. (CHOPIN, 2002, p. 247) 
 

 É diante do discurso de exclusão que Armand outremiza Desiree, 
negando a ela direito de fala e a julgando sem conhecer realmente a verdade. 
A superioridade branca e masculina se estabelece no momento em que decide 
que a esposa é culpada pela cor dérmica do filho. Segundo Bonnici (2007, p. 
242) “O silencio consiste em hiatos, pausas e hesitações quando há indícios 
fortemente patriarcais e quando a protagonista excluída entende ser esse o 
método mais adequado para revidar”. 
 Tão é verdade essa fala expressa por Bonnici que ao final do conto, 
quando Armand está enfurecido queimando todas as recordações da esposa e 
do filho, vemos a resposta ao preconceito e exclusão de seu marido quando 
este descobre que ele possui origem negra e não Desiree. 

 
"Mas acima de tudo", escreveu ela, "noite e dia, agradeço ao 
bom Deus por ter disposto de modo a nossa vida que o nosso 
querido Armand nunca saberá que sua mãe, que ele adora, 
pertence à raça que é amaldiçoada com a marca da 
escravidão”. (CHOPIN, 2002, p. 247) 

 
 Desiree retrata a mulher negra, que não possui direito os assuntos 
políticos, sociais e econômicos de onde vive, sua fala não tem, para seu 
marido, nenhum sentido e não expressa verdade pelo simples fato de ser 
mulher.  
 Hoje a dupla objetificação da mulher ainda esta presente em nossa 
sociedade, pois consideramos que o conto é um reflexo do que vivemos. 
Mesmo sendo escrito em 1892 seu enredo é completamente atual já que a 
mulher negra ainda sofre esse preconceito duplo. 
 

Consideração finais 
 
É importante ao analisarmos tal obra salientar que os conceitos de teoria 

pós-colonial e feminista se baseiam em textos que refletem a outremização do 
outro pelo sujeito branco, homem, europeu. 

Assim, a mulher dentro do contexto pós-colonial, filhas do patriarcalismo, 
como Desiree, sofrem pela opressão de seus maridos.  No caso da 
protagonista, essa dupla objetificação a configura como duplamente 
colonizada, já que sua origem desconhecida sugere que ela possa ser negra e 
também por ser mulher. Sem nenhuma dúvida, por ser justamente mulher, 
Armand marginaliza a esposa e a coloca em uma condição de objeto. 
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Compreendemos assim que a fala da mulher pouco importa, ela não 
possui voz, sua palavra não é considerada segura pelo homem e esse 
desconsidera qualquer valor que a fala feminina possa ter. 
Deste modo compreendemos que a dupla objetificação condiciona a mulher a 
um estado de marginalidade, oprimindo-a de tal maneira a silencia-la. Isso 
acontece pela perpetuação dos valores impostos pela sociedade patriarcal que 
tende a querer que a mulher continue com os deveres de esposa e mãe e não 
se posicione dentro de sua sociedade fora desse padrão. 
 
REFERÊNCIAS 
 
ALVES, E. F. Diáspora: Resistência e Revide em Small Island (2004), de 
Andrea Levy. Maringá: EDUEM 2010. 
 
ASHCROFT, B. et al. Key concepts in post-colonial studies. London: Routledge, 
1998.   
 
BAKHTIN, M; VOLOCHÍNOV, V.N. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São 
Paulo: Hucitec, 1999. 
 
BONNICI, T. Conceitos-chave da Teoria Pós-colonial. Maringá: Editora da 
Universidade Estadual de Maringá, 2005. 
 
BONNICI, Thomas. "Teoria e crítica pós-colonialistas." Teoria literária: 
abordagens históricas e tendências contemporâneas  (2007): 257-286. 
 
BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2002 
 
_________.Teoria e Crítica Literária Feminista, conceitos e tendências. 
Maringá: Editora da Universidade Estadual de Maringá, 2007. 

 
CHOPIN, Kate. Désirée’s Baby. In: GILBERT, Sandra M. (ed.). Kate Chopin. 
Complete Novels and Stories. New York: The Library of America, 2002. 
 
ELIAS, N. O processo civilizador. Rio de Janeiro: Zahar, 1990. 
 
SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Can the Subaltern Speak? Marxism and 
Interpretation of Culture, Chigaco, 1988. 
 
ZOLIN, L. O. "Literatura de autoria feminina." Teoria Literária: abordagens 
históricas e tendências contemporâneas  (2005). 
 
_________, L. O. Questões de gênero e de representação na 
contemporaneidade. Letras, Santa Maria, v. 20, n. 41, p. 183-195, jul./dez. 
2010. 



 

 

 

78

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 

  ISSN - 000-000 

 

78 

 

O DESPERTAR, UMA ANÁLISE  
DO CAMINHO PERCORRIDO  
PARA A LIBERTAÇÃO FEMININA 

Suzelaine dos Santos Vieira (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Érica Fernandes Alves (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 
 
 
 

RESUMO  

O Despertar é um romance escrito por Kate Chopin no século 
XIX. Edna Pontellier é casada com Léonce Pontellier, e 

possuem dois filhos. O casal vai para Grand Isle, localizado 

no Golfo do México passar uma temporada de verão com 

seus filhos. Léonce está sempre ocupado com o trabalho e 

algumas distrações comum aos homens da época, como o 

jogo. A Sra. Pontellier tem como protetor dela e das crianças 

um rapaz chamado Robert, que nos verões verão fica 

encarregado de tomar conta das madames que por ali se 

hospedam. Edna e Robert ao longo do romance aproximam-

se cada vez mais, a princípio não percebem que ficam cada 

vez mais íntimos, chegando ao ponto de não conseguir 

esconder seus sentimentos e desejos.. Edna, desta forma, ao 

longo do romance liberta-se aos poucos, não só do 

casamento, mas também da vida que não sentia prazer de 

viver. Por fim o romance termina com seu suicido, talvez a 

única forma de total libertação, já que para os moldes da 

época uma mulher casada se apaixonar e reconstruir sua vida 

com outro homem era impensável. Objetiva-se nesse trabalho 

realizar uma breve análise de pontos que levaram a 

personagem Edna a ir ao encontro de sua liberdade tão 

esperada. A metodologia de pesquisa baseia-se na crítica 

Feminista e seus pressupostos teóricos desenvolvidos por 

Zolin, Bordieu e Bonnici.  

PALAVRAS-CHAVE: feminismo; opressão; libertação. 
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ENQUANTO AGONIZO,  
DE WILLIAM FAULKNER: UMA 
JORNADA FUNERÁRIA PELAS 
TERRAS DO MISSISSIPPI 
Willian André (UEL – UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Cleanth Brooks (1966) utiliza a expressão burial journey para 

referir-se à empreitada absurda assumida por Anse Bundren e 

seus filhos no romance Enquanto agonizo (1930), de William 

Faulkner: uma viagem de nove dias que tem por objetivo 

transportar até a cidade de Jefferson o féretro de Addie, a 

falecida esposa de Anse. Tomando a expressão cunhada por 

Brooks como ponto de partida, este trabalho visa a refletir sobre 

o caráter insólito dessa “jornada funerária”, e compreender a 

relação que se estabelece, ao longo das linhas que a 

constituem, entre os vivos e os mortos, dialogando com textos 

de Otto Gerhard Oexle (1996) e Edgar Morin (1997). Tal relação 

é construída por Faulkner em uma narrativa em forma de 

mosaico, no qual cada parte corresponde à perspectiva de um 

personagem diferente, e por meio do qual somos confrontados, 

em última instância, com o que Silviano Santiago (2006) 

chamou de “intimidade caipira”: o desabrochar da 

individualidade pungente e embrutecida do homem do campo, 

que realiza atos improváveis sem sequer percebê-lo, e não 

mede esforços para cumprir uma promessa.  

PALAVRAS-CHAVE: William Faulkner; Enquanto agonizo; 

romance moderno norte-americano. 
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ENQUANTO AGONIZO,  
DE WILLIAM FAULKNER: UMA 
JORNADA FUNERÁRIA PELAS 
TERRAS DO MISSISSIPPI 
Willian André (UEL – UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Meu pai disse que a razão de viver é se preparar para estar morto” 
(Addie Bundren) 

 
 

Enquanto agonizo1 narra a saga da família Bundren: após a morte da 
esposa Addie, o patriarca Anse e seus cinco filhos, Cash, Darl, Jewel, Dewey 
Dell e Vardaman, partem em uma jornada de nove dias, desde o condado de 
Yoknapatawpha2 até a cidade de Jefferson, para atender o desejo da morta: 
                                                           
1 As I lay dying, publicado originalmente em 1930. 
2 Trata-se de um condado fictício criado por Faulkner, que serve de cenário para a maioria de 
seus romances. Yoknapatawpha é baseado no condado de Lafayette, Mississippi, uma região 
originalmente habitada pela tribo Chickasaw. O nome do condado é formado por duas palavras 
do idioma Chickasaw, “Yocona” e “petopha”, e pode ser traduzido como “terra dividida”.    

RESUMO: Cleanth Brooks (1966) utiliza a expressão 
burial journey para referir-se à empreitada absurda 
assumida por Anse Bundren e seus filhos no romance 
Enquanto agonizo (1930), de William Faulkner: uma 
viagem de nove dias que tem por objetivo transportar até 
a cidade de Jefferson o féretro de Addie, a falecida 
esposa de Anse. Tomando a expressão cunhada por 
Brooks como ponto de partida, este trabalho visa a refletir 
sobre o caráter insólito dessa “jornada funerária”, e 
compreender a relação que se estabelece, ao longo das 
linhas que a constituem, entre os vivos e os mortos, 
dialogando com textos de Otto Gerhard Oexle (1996) e 
Edgar Morin (1997). Tal relação é construída por 
Faulkner em uma narrativa em forma de mosaico, no 
qual cada parte corresponde à perspectiva de um 
personagem diferente, e por meio do qual somos 
confrontados, em última instância, com o que Silviano 
Santiago (2006) chamou de “intimidade caipira”: o 
desabrochar da individualidade pungente e embrutecida 
do homem do campo, que realiza atos improváveis sem 
sequer percebê-lo, e não mede esforços para cumprir 
uma promessa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: William Faulkner; Enquanto 
agonizo; romance moderno norte-americano. 
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ser enterrada junto de sua família. A narrativa é dividida em cinquenta e nove 
partes, e cada uma delas obedece sempre ao ponto de vista específico de um 
personagem. Assim, por exemplo, a primeira parte é narrada sob o ponto de 
vista de Darl; a segunda, sob o ponto de vista de Cora (vizinha dos Bundren, 
esposa de Vernon Tull); na terceira parte, voltamos à perspectiva de Darl; na 
quarta, a narrativa se constrói sob o ponto de vista de Jewel; e assim por 
diante. No total, dezenove partes são dedicadas à visão de Darl, o que torna 
seu ponto de vista predominante na narrativa. Vardaman, o caçula da família, 
possui dez partes. Já Jewel, por exemplo, possui apenas uma parte, assim 
como a falecida Addie. 

Em um ensaio sobre o romance, intitulado “Odissey of the Bundrens”, 
Cleanth Brooks refere-se à jornada empreendida por Anse e seus filhos como 
“a burial journey” (BROOKS, 1966, p. 145), que aqui traduzimos, de forma 
insatisfatória, como “uma jornada funerária”3. Corroborando o emprego dessa 
expressão, consideramos, no presente estudo, toda a viagem narrada em 
Enquanto agonizo como um rito funerário que tem por finalidade o enterro de 
Addie. A seguir, desenvolveremos algumas reflexões a respeito desse longo 
rito funerário, procurando compreender, a partir da visão bastante particular de 
Faulkner, a relação que se estabelece entre os vivos e os mortos, para chegar, 
em última instância, a um vislumbre das motivações mais profundas de seus 
personagens. A fim de que possamos construir esse quadro de reflexões, 
apresentamos nossa análise dividida em alguns tópicos que julgamos 
pertinentes para a leitura de Enquanto agonizo. 
 
 
1. A preparação do caixão 
 
 Um dos motivos que recebem destaque na parte inicial do romance é a 
fabricação do caixão em que Addie será sepultada: é Cash, o filho mais velho, 
quem o constrói. A esse respeito, Brooks observa que “A prática de se fabricar 
o caixão por um viajante local era comum no Sul rural”4 (BROOKS, 1966, p. 
401). Segundo o autor, a prática em questão era comumente adotada por 
questões financeiras: devido às condições consideravelmente precárias em 
que viviam os habitantes da zona rural, tornava-se menos custosa a fabricação 
do caixão em sua própria casa. Assim, os locais mantinham um estoque de 
materiais, e a construção ficava a cargo desses viajantes (algo como 
“carpinteiros itinerantes”, que prestavam seus serviços deslocando-se de 
propriedade em propriedade). Além da questão financeira, o transporte de um 
féretro da cidade para o campo provava-se, por muitas vezes, excessivamente 

                                                           
3 A língua inglesa possui o termo “funeral” para referir-se, mais especificamente, àquilo que em 
português chamamos de “funeral”. Quanto ao termo “burial”, empregado por Brooks, sua 
tradução mais literal para o português é “enterro”. Portanto, enquanto o primeiro termo parece 
referir-se de forma mais geral aos ritos de um funeral, o segundo parece denotar mais as 
implicações físicas que o envolvem.  
4 Todas as traduções do ensaio de Brooks são de nossa autoria. Segue o original: “The 
practice of having the coffin made by a local journeyman was widespread in the rural South”. 



 

 

 

82

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

82 

dificultoso – a propriedade dos Bundren, por exemplo, localizava-se em uma 
região bastante inóspita, de difícil acesso. 
 No caso específico de Enquanto agonizo, a particularidade reside no fato 
de o caixão ser construído por um membro da própria família, e não por um 
terceiro, o que confere uma impressão de maior “intimidade” no que diz 
respeito à execução dos ritos funerários. Na passagem transcrita a seguir, 
observamos as reflexões de Cash a respeito de seu trabalho: 
 

Cash 
 
Fiz o caixão de esguelha. 
1. A superfície é maior para que os pregos se fixem bem. 
2. Tem superfície dupla fixada para cada linha de junção. 
3. A água tem que cair de forma oblíqua. A água desliza com 
mais facilidade de cima para baixo ou horizontalmente. 
4. Dentro de uma casa as pessoas ficam em pé dois terços do 
tempo. Por isso as junturas e ligações estão feitas de cima 
para baixo. Porque a pressão é de cima para baixo. 
5. Numa cama onde as pessoas estão sempre deitadas, as 
junturas e as ligações são sempre oblíquas, porque a pressão 
é oblíqua. 
6. Exceto. 
7. Um corpo não é quadrado como uma viga transversal. 
8. Magnetismo animal. 
9. O magnetismo animal de um corpo morto faz com que a 
pressão funcione obliquamente, de forma que as junturas e as 
ligações de um caixão devem ser feitas de esguelha. 
10. Pode-se ver num túmulo velho que a terra se afunda na 
esguelha. 
11. Enquanto num buraco natural afunda no centro, a pressão 
sendo de cima para baixo. 
12. Por isso fiz o caixão de esguelha. 
13. É um trabalho mais caprichoso. 

(FAULKNER, 2010, p. 71) 
 
 Em um ensaio que leva o mesmo título do romance aqui contemplado, 
Silviano Santiago observa: “Como não admirar Faulkner por ter emprestado a 
Cash, o mestre carapina da família, uma lógica construtiva que faria inveja a 
muitos arquitetos diplomados? Ele idealiza e fabrica o caixão da mãe, 
imaginando que ele teria de ser feito ‘de esguelha’” (SANTIAGO, 2006, p. 341). 
A reflexão do crítico brasileiro permite-nos já um primeiro vislumbre do 
tratamento – a que retornaremos, mais adiante, com maior atenção – conferido 
por Faulkner a seus personagens: homens do campo, rudes, “caipiras” 
(conforme as palavras do próprio Santiago), os protagonistas da odisséia 
faulkneriana, no que pese sua incapacidade de conferir um trato polido à 
palavra quando se trata de verbalizá-la, são, em sua intimidade, verdadeiros 
filósofos. Por meio da técnica do fluxo de consciência (talvez a característica 
mais cuidadosamente trabalhada nas obras de Faulkner), empregada ao longo 
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de toda a narrativa, o autor desvela, no interior de seus personagens, uma 
densidade que desmente a aparente simplicidade vulgarmente atribuída ao 
homem do campo. É desconcertante, de fato, no excerto acima, a 
complexidade de algumas reflexões que permeiam a fala interior de Cash, 
como aquela que diz respeito à “obliquidade” das junturas e ligações do caixão, 
ou ao “magnetismo animal de um corpo morto”. 
 
 
2. A “presença do morto” 
 

Otto Gerhard Oexle reflete, em “A presença dos mortos”: 
 

Nas concepções mais antigas, o status dos mortos não é 
determinado pela “memória” subjetiva, sujeita ao arbítrio dos 
vivos, mas constitui, de certa forma, um fato objetivo: os mortos 
são pessoas no sentido jurídico, são sujeitos de direitos, bem 
como sujeitos de relações na sociedade humana. Em outras 
palavras: estão presentes entre os vivos (OEXLE, 1996, p. 30). 

 
Conforme o autor, em oposição a essas “concepções mais antigas”, o 

morto teria passado, nas sociedades contemporâneas, de um estado de 
“presença” para um estado de “memória”: a dificuldade em se aceitar o fim 
inevitável tornou a relação dos vivos com os mortos gradativamente mais 
impessoal. Apenas para citar um exemplo, se nas organizações sociais mais 
antigas os mortos eram homenageados com banquetes realizados à beira de 
seu túmulo, no quintal de sua própria casa, as organizações modernas chegam 
ao paradoxismo de relegar ao hospital o status de “lugar da morte” por 
excelência, ou de transformar o luto em um processo velado. Construindo uma 
reflexão sobre tais considerações a partir do caso exposto em Enquanto 
agonizo, podemos dizer que a narrativa de Faulkner contraria esse 
“apagamento” (o que pode ser constatado, por exemplo, conforme exposto no 
tópico anterior, no fato de o caixão de Addie ter sido construído pelo próprio 
filho). Não se trata, é claro, de dizer que a falecida Addie deve ser considerada 
como pessoa “no sentido jurídico”, mas é notável o quanto a personagem, 
mesmo morta, se faz presente na vida daqueles que a cercam. Segundo 
Brooks,  
 

O cadáver de Addie torna-se um símbolo monstruoso – o único 
símbolo disponível – de sua identidade feroz quando, por meio 
da promessa arrancada do marido indolente, ela consegue 
dotá-lo de uma vontade pessoal quase vampiresca. O corpo 
morrerá apenas em seus próprios termos: ela não descansará 
– ou permitirá que sua família descanse – até que tenha sido 
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depositada no local de descanso escolhido5 (BROOKS, 1966, 
p. 149). 

 
 Essa “ferocidade” pungente que assume a identidade da morta na vida 
dos Bundren, a pensamos aqui em termos de uma “presença do morto”. Uma 
presença física, literal. Em oposição à salvação espiritual (a salvação da alma), 
Brooks reflete, por exemplo, sobre o caráter “tangível” da salvação de Addie: 
 

A salvação de Addie não é uma salvação de meras palavras. 
Ela envolve a substancialidade do corpo. O Jordão que ela tem 
que atravessar para conseguir a salvação é o rio caudaloso do 
qual Cash e Jewel salvam seu cadáver. O fogo do inferno de 
que ela tem que escapar é o fogo literal do celeiro em chamas 
do qual Jewel arrasta seu caixão. Trata-se de uma salvação 
tangível, não por meio de uma oração que a levará diante de 
um Pai celestial, mas da colocação real de seu novo corpo sujo 
ao lado dos ossos de seu pai literal, terreno6 (BROOKS, 1966, 
p. 149, 150). 

 
 A relação que se constrói, portanto, entre Anse e seus filhos e a falecida 
Addie remonta – talvez em razão de certo “distanciamento” provocado por sua 
condição social e geográfica – a práticas mais antigas, segundo as quais o 
morto fazia-se presente de forma muito mais evidente. 
 
 
3. O compromisso com o morto x a necessidade de livrar-
se do corpo do morto 
 
 Outra reflexão suscitada pela leitura do romance que merece atenção 
diz respeito à paradoxal relação que se constrói entre o compromisso absurdo 
assumido pelos Bundren e a necessidade quase desesperada que eles sentem 
de livrar-se do corpo de sua morta. Brooks observa que Faulkner, em Enquanto 
agonizo, “não está retratando um ‘costume sulista curiosamente horrível’. 
Poucas famílias do Mississippi rural teriam feito o que fizeram os Bundren, se é 
que alguma o teria”7 (BROOKS, 1966, p. 141, 142).  

                                                           
5 “[Addie’s] dead body becomes a monstrous token – the only available token – of her fierce 
identity when, through the pledge that she forces from her shiftless husband, she manages to 
endow it with an almost vampire-like personal will. The body will die only on its own terms: it will 
not rest – or allow her family rest – until it has been delivered to its chosen resting place”. 
6 “Addie’s salvation was not of mere words. It involved the substantially of the body. The Jordan 
which it had to cross in order to enter into salvation was the flooded river from which Cash and 
Jewel save her coffined body. The fire of hell which she had to escape was the quite literal fire 
of the burning barn from which Jewel lugs the coffin. The salvation was a tangible one, not that 
of some wordy prayer that was to bring her before a heavenly Father but the actual placing of 
her now foul body beside the bones of her literal earthly father”. 
7 “[Faulkner] is not portraying a quaintly horrifying Southern folkway. Few, if any, families in rural 
Mississippi would have attempted to do what the Bundrens did”. 
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A jornada funerária de nove dias não consiste, portanto, em um 
procedimento comum/convencional. Prova disso é que os vizinhos tentam, de 
certa forma, dissuadir Anse da empreitada. Em várias passagens do romance, 
todavia, o personagem reitera a necessidade de levar a termo o compromisso 
assumido com a esposa moribunda: “’Eu prometi para ela’, ele diz. ‘Ela não 
tirava isso da cabeça’” (FAULKNER, 2010, p. 93 – Samson8); “Eu dei minha 
palavra para ela na presença de Deus” (FAULKNER, 2010, p. 104 – Tull); “‘Eu 
prometi para ela’, ele disse. ‘Ela está contando com isso’” (FAULKNER, 2010, 
p. 117 – Tull); “‘É por ela’, o pai disse. ‘É para o bem dela que vou aceitar a 
comida. Não tenho parelha nem nada. Mas ela vai ficar muito agradecida’” 
(FAULKNER, 2010, p. 152 – Darl). Os excertos destacados traduzem, portanto, 
um compromisso com o morto do qual Anse parece não poder (ou querer) fugir, 
e, para cumpri-lo, ele arrasta consigo todos os seus filhos em um percurso 
tortuoso. 
 Por outro lado, também podemos ser levados a pensar que a jornada 
absurda responde à necessidade de livrar-se, da forma mais absoluta possível, 
do corpo da falecida. Edgar Morin pondera, em O homem e a morte, que “A 
impureza do corpo em decomposição determina (...) o tratamento funerário do 
cadáver” (MORIN, 1997, p. 28) – em outras palavras, a morte é suja, e a 
decomposição do corpo traduz fisicamente toda a impureza moral e espiritual 
que ela acarreta. O desfazer-se do corpo, nesse sentido, concretiza a 
purificação daqueles que permaneceram vivos. 
 A esse argumento, pode-se responder que não seria necessário 
empreender jornada tão absurda para dar cabo do corpo da morta: os Bundren 
poderiam “livrar-se” do cadáver de Addie em suas próprias terras. Chegamos, 
assim, a outra possível justificativa para a viagem – uma justificativa bem 
menos nobre: conforme a narrativa se desenvolve, começamos a perceber, em 
alguns personagens, motivações bem particulares – principalmente na 
adolescente Dewey Dell, que precisa ir à cidade para tentar abortar a gravidez 
que esconde em seu ventre, e no viúvo Anse, que repete, com certa 
frequência, que agora finalmente conseguirá comprar uma dentadura. É o que 
podemos ver, por exemplo, no excerto a seguir, construído sob a perspectiva 
de Darl: “O barulho da serra ressoa no quarto. O pai respira com um som seco, 
irritante, mascando o tabaco com as gengivas. ‘A vontade de Deus será feita’, 
ele diz. ‘Agora posso comprar minha dentadura’” (FAULKNER, 2010, p. 48). 
 A ideia de que a viagem constitui, em verdade, um pretexto para atender 
motivações pessoais – e não a nobre realização de uma promessa, ou o fruto 
de uma necessidade desesperada de livrar-se do corpo da morta – é 
inevitavelmente reforçada por uma das últimas passagens do romance: logo 
após o sepultamento de Addie, Anse aparece diante dos filhos já usando a 
dentadura, e acompanhado de uma mulher que ele apresenta como a nova 
Mrs. Bundren (FAULKNER, 2010, p. 218). Em última instância, devemos 
observar que todos os três motivos aqui apresentados não são excludentes: 

                                                           
8 Nas próximas citações, incluiremos, após a referência, o nome do personagem sob cujo ponto 
de vista a narrativa está sendo construída.   
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levando em conta a complexidade interior dos personagens apresentados no 
romance, talvez possamos concluir que a viagem de nove dias levada a cabo 
pelos Bundren é o resultado de um confuso amálgama que reúne o 
cumprimento de uma promessa, a necessidade de purificação, e o desejo de 
conseguir uma dentadura e uma nova esposa. 
 
 
4. O aflorar da intimidade caipira 
 
  Conforme já observamos, uma das características mais marcantes na 
literatura de Faulkner é a exploração da intimidade de seus personagens. Ao 
lado de nomes como James Joyce, Virginia Woolf e Marcel Proust, o autor de 
Enquanto agonizo compõe o grupo dos primeiros escritores que 
empregaram/desenvolveram, cada um a seu modo, a técnica do fluxo de 
consciência no romance. Uma das maiores particularidades de Faulkner, nesse 
sentido, reside sobre o fato de seus personagens serem habitantes de um 
universo rude que, observado em superficialidade, parece excluir certa noção 
de “profundidade”. 
 Ao refletir sobre o assunto em seu ensaio, Silviano Santiago compara os 
narradores faulknerianos ao jagunço letrado Riobaldo, de Guimarães Rosa: 
também em Grande Sertão: Veredas, deparamo-nos com um personagem cuja 
complexidade interior aparentemente destoa do contexto rude do sertão 
mineiro. Ao estabelecer essa comparação, Santiago explicita a dissonância de 
Faulkner com relação aos grandes nomes da narrativa norte-americana de sua 
época: “Faulkner não tem medo de usar o monólogo quando o personagem é 
destituído de raciocínio lógico. Seus colegas de ofício, como Ernest 
Hemingway ou John Steinbeck, preferem imitar a técnica do romance policial. 
Ambos se valem dos recursos da psicologia comportamental (behaviorista)” 
(SANTIAGO, 2006, p. 341). Em oposição, portanto, a uma prosa mais objetiva, 
“enxuta”, propícia para evidenciar certa ideia de “brutalidade” inerente ao 
homem9, Faulkner optará por percorrer caminho diverso: “Faulkner trata a 
brutalidade de outra forma. Ele é o detetive da intimidade caipira. Devassa-a 
para descobrir (e mostrar) seres tão complexos na sua fúria de viver quanto os 
citadinos” (SANTIAGO, 2006, p. 341). 
 Ainda segundo o crítico brasileiro, essa exploração da “intimidade 
caipira” em Faulkner aponta para duas direções: “A ignorância no universo dos 
personagens faulknerianos é um faca de dois gumes. Tanto aponta para a 
iluminação poética de raiz mítico-religiosa, como pode ainda apontar para 
formas inaceitáveis de violência contra o indivíduo e a sociedade” (SANTIAGO, 
2006, p. 342). De um lado, portanto, a ignorância dos “caipiras” que 
encontramos em seus romances traduz-se em certa “inocência poética”. De 
outro, em uma brutalidade que beira o grotesco. Em Enquanto agonizo, um 
                                                           
9 Não pretendemos, de forma alguma, com esta observação, diminuir a literatura de autores 
como Hemingway e Steinbeck, se comparados a Faulkner. Trata-se apenas de estabelecer, 
como o fez o próprio Santiago, uma diferenciação entre as soluções que cada autor encontrou 
para trabalhar com a matéria de seus textos.    
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exemplo do primeiro caso é a filosofia instintiva de Cash na fabricação do 
caixão, conforme já exposto, ou então o caráter heróico da viagem narrada. A 
respeito do heroísmo dos Bundren, Brooks observa: 
 

seremos forçados a considerar a possibilidade de que um dos 
principais temas de Enquanto agonizo – talvez o principal – 
seja a natureza do ato heróico, com uma investigação daquilo 
que o alimenta e das várias coisas que poderiam inibi-lo, 
incluindo não apenas o senso comum, o egoísmo e a covardia, 
mas também a auto-consciência romântica10 (BROOKS, 1966, 
p. 142, 143). 

 
Uma das passagens mais intensas do romance, narrada sob a 

sequência de perspectivas Darl-Vardaman-Tull, corrobora a afirmação contida 
no excerto: logo no início da jornada rumo a Jefferson, o cortejo fúnebre tem 
que atravessar um rio. A chuva forte que caíra sobre a região provoca uma 
enxurrada, tornando a correnteza violenta e derrubando a ponte que facilitaria a 
travessia. O transporte do féretro pelo rio, assim, torna-se quase impossível. 
Sem medir consequências, todavia, os três filhos mais velhos, Cash, Darl e 
Jewel, lançam-se às águas violentas, amarrando o caixão de Addie a uma 
carroça, e conseguem efetuar a travessia (FAULKNER, 2010, p. 118-130). 
Como resultado, os animais que conduziam a carroça, apesar de se debaterem 
em uma ânsia agônica por sua vida, acabam mortos, e Cash quebra a perna. 
 No que diz respeito ao outro gume da faca – a tradução da intimidade 
caipira em termos de uma brutalidade grotesca –, é preciso dizer que os 
exemplos são muito mais recorrentes. A solução vislumbrada por Anse para 
resolver o problema da referida perna quebrada de Cash é, talvez, o melhor 
exemplo: como o filho carpinteiro insiste em acompanhar seus familiares na 
jornada funerária, o pai decide “engessar” sua perna com cimento. Enquanto a 
operação é realizada, o estoicismo de Cash – narrado sob a perspectiva de 
Darl – beira o absurdo: 
 

Vardaman vai até a estrada onde cruzamos o riacho e volta 
com a areia. Ele a mistura bem devagar na espessa espiral 
dentro da lata. Volto para a carroça de novo. 
“Está bom?” 
“Sim”, diz Cash. “Eu poderia ter agüentado. Não me incomoda 
nada.” 
Soltamos as tábuas e derramamos o cimento lentamente sobre 
sua perna. 
“Com cuidado”, Cash diz. “Não deixa cair nada sobre o caixão 
se vocês conseguirem.” 

                                                           
10 “we will be forced to consider the possibility that one of Faulkner’s principal themes in As I 
Lay Dying – perhaps the principal theme – is the nature of the heroic deed, with an examination 
both of what fosters it and of the various things that would inhibit it, including not only common 
sense, selfishness, and cowardice, but romantic self-consciousness”. 
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“Sim”, digo. Dewey Dell rasga um pedaço de papel do 
embrulho e limpa o cimento de cima do caixão quando pinga 
da perna de Cash. 
“Como você está agora?” 
“Eu estou bem”, ele diz. “Está frio. Eu estou bem.” 
(FAULKNER, 2010, p. 174-175). 

 
 O resultado do ato impensado é grotesco: quando retiram o cimento, a 
perna está negra, gangrenada. E o que torna a situação mais pungente, como 
observa Santiago, é o fato de essa violência ser consequência não de uma 
maldade intencional, mas da inocente tentativa de se resolver o problema: “Na 
profundidade do equívoco assassino do pai não está a evidência da barbárie 
humana. Antes a vontade de curar pelos meios que estão a bordo da 
navegação pobre pela vida” (SANTIAGO, 2006, p. 342). E são prolíferos ao 
longo do romance os resultados horrendos dessa “navegação pobre pela vida”. 
Destaquemos apenas mais um deles: após oito dias de viagem, o cortejo 
estaciona a carroça (conduzida por novos cavalos) com o caixão de Addie nas 
ruas de Mottson, e só então nos atinge a consciência esmagadora do estado 
avançado de putrefação do cadáver, pois os habitantes da cidade começam a 
reclamar do mau-cheiro11: 
 

Foi Albert quem me contou o resto da história. Ele disse que a 
carroça estava parada na frente da loja de ferragens do 
Grummet, com as mulheres espalhadas pela rua com lenços 
presos ao nariz, e um bando de homens e rapazes de narizes 
grandes ao redor da carroça, ouvindo o xerife discutir com o 
homem. Era um homem alto e esguio sentado na carroça, 
dizendo que era uma rua pública e ele achava que tinha tanto 
direito como os outros, e o xerife lhe dizendo que ele teria que 
ir andando; as pessoas não agüentariam aquilo. Ela estava 
morta havia oito dias, Albert disse. Eles vinham de algum lugar 
lá no condado de Yoknapatawpha, tentando chegar a Jefferson 
com aquilo. Deve ter sido como um pedaço de queijo podre 
entrando num formigueiro, naquela carroça toda desconjuntada 
que Albert disse que o pessoal temia que de repente caísse 
aos pedaços antes que eles pudessem deixar a cidade, com 
aquele caixão feito em casa e outro sujeito com uma perna 
quebrada deitado num catre em cima do caixão, e o pai e um 
menino sentados e o xerife tentando fazê-los sair da cidade 
(FAULKNER, 2010, p. 170, 171). 

 
 Mais dolorosa do que a descrição da ofensa ao olfato dos habitantes de 
Mottson é a súbita consciência de que há oito dias os Bundren viajam junto de 
um caixão que guarda um corpo apodrecido, sem fazer, em nenhum momento, 
qualquer tipo de menção ao fedor insuportável que exala dele. Como já 
observamos, este é apenas mais um dentre os inúmeros momentos em que se 

                                                           
11 A narrativa, aqui, é construída sob a perspective de Moseley, um dos habitantes de Mottson. 
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evidencia a faceta brutal da inocência rude dos personagens faulknerianos. 
Como bem observa Brooks, o absurdo de tais situações revela muito do que o 
ser humano, muitas vezes de forma inconsciente, pode suportar, desafiar e 
realizar: 
 

Faulkner se preocupou, em todos os seus livros, com o que o 
ser humano pode suportar, com o que ele pode desafiar, com o 
que ele pode realizar. A história de como os Bundren 
conduziram o enterro de Addie Bundren proporciona-lhe um 
ponto de vantagem muito especial a partir do qual se pode 
contemplar a capacidade humana tanto para o sofrimento 
quanto para a ação. A aventura heróica envolve um amálgama 
de motivos e uma variedade de respostas. Há a criança que 
compreende apenas parcialmente o que está ocorrendo, e 
responde ao que está vendo com assombro e medo. Há a 
jovem mulher tão obcecada com seus próprios problemas ao 
ponto de refletir sobre a aventura apenas como uma possível 
resposta a suas necessidades pessoais. Há o parasita Anse, 
que nem mesmo sabe que está pedindo a seus filhos para 
serem heróis, e mesmo se o compreendesse, não se 
importaria. Há Darl, que sabe demais e sente demais para 
admitir algo além do medo e horror nauseantes que custam o 
ato. Há o paciente Cash, que nunca percebe que está fazendo 
mais do que seu dever sagrado. Há Jewel, talvez o membro do 
grupo que menos reflita, violento e até mesmo brutal, cujo 
heroísmo é tão puro e inconsciente ao ponto de ele nem 
perceber que se trata de heroísmo. Queima como uma chama 
limpa que se exaure no processo, sem deixar resíduos de 
fuligem12 (BROOKS, 1966, p. 165). 

 
 Tais palavras sumarizam de maneira exemplar o aflorar da intimidade 
caipira em Enquanto agonizo, e delas fazemos o epílogo deste breve estudo. 
Com base nos excertos destacados e nos tópicos desenvolvidos, procuramos 
constituir um vislumbre de como as complexidades da alma humana se 
traduzem na intrincada literatura de William Faulkner. Por meio de uma 

                                                           
12 “Faulkner has been concerned in all his books with what the human being can endure, what 
he can dare, what he can accomplish. The story of how the Bundrens managed the burial of 
Addie Bundren affords him a very special vantage point from which to contemplate the human 
capacity for both suffering and action. The heroic adventure involves a mixture of motives and a 
variety of responses. There is the child who only partially comprehends what is occurring and 
responds to what he sees with astonishment and fear. There is the young woman so much 
obsessed with her own problems that she can reflect upon the adventure only as a possible 
answer to her own need. There is the parasite Anse, who does not even know that he is asking 
his children to be heroes, and if he could understand it would not care. There is Darl, who 
knows too much and feels too much to take in more than the nauseating horror and fear that the 
act costs. There is the patient Cash, who never sees that he is doing more than his bounden 
duty. There is Jewel, perhaps the least reflective member of the group, violent and even brutal, 
whose heroism is so pure and unself-conscious that he is not aware that it is heroism. It burns 
like a clean flame that exhausts itself in the process, leaving no sooty residue”. 
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narrativa multifacetada, que versa sobre a relação entre os vivos e os mortos, o 
autor se envereda por uma reflexão profunda a respeito de nossas brutalidades 
e inocências, nossos sofrimentos e heroísmos, nossas motivações e anseios 
mais profundos. Em suma, a jornada funerária dos Bundren, calcada em um 
universo tão particular, constitui um estudo ímpar sobre a condição absurda da 
odisséia humana pela terra. 
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E FILOSOFIA: MODERNIDADE E 
PÓS-MODERNIDADE, UM 
DIÁLOGO PERMANENTE 
Devalcir Leonardo (UNESPAR/FECILCAM) 
Marco Antonio Facione Berbel (UNICAMPO – UTFPR/Campo Mourão) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

O presente simpósio buscará debater questões que envolvam os 

conceitos de Modernidade e Pós-modernidade no campo da arte 

em especial, na literatura e filosofia. A Modernidade pode ser 

compreendida, em sentido amplo, como um exame crítico das 

instituições absolutistas e eclesiásticas, combatendo as tradições 

feudais e religiosas, acreditando em uma ordem racional do mundo 

que seria perceptível pelo progresso da humanidade. No entanto, 

esse projeto, que se pretendia sólido e balizador da vida das 

pessoas, não se concretiza, pois em sua própria essência está 

presente a marca da contradição. A razão como uma luz 

organizadora do mundo, em primeiro lugar, expandiu-se, depois, 

diluiu-se e fragmentou-se. Segundo Adorno, se o projeto inicial era 

livrar o homem do feitiço e do mito reinantes na Idade Média, esses 

objetivos não foram alcançados. A Modernidade criou ainda outros 

mitos, por exemplo, o fetiche mercadológico, que, para Adorno o 

Iluminismo foi um instrumento que se transformou no total engano 

das massas. O simpósio terá como perspectiva fundante as 

concepções  filosóficas e estéticas dos críticos da modernidade e 

pós-modernidade, principalmente Karl Marx, Friedrich Nietzsche, 

Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Marshall Berman, Zygmunt 

Bauman, Terry Eagleton e Hutcheon. Como materialização dessas 

concepções, tomaremos como base o estudo da prosa e da poesia 

moderna ou pós-moderno. Portanto, serão bem-vindos trabalhos 

que apresentem no âmbito da literatura e da filosofia as 

concepções estéticas dos escritores dos séculos XIX, XX e 

contemporâneas.  

PALAVRAS-CHAVE: literatura; filosofia; Modernidade. 
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ROMANCE MEMÓRIA DE MINHAS 
PUTAS TRISTES 

Patrícia de Oliveira (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Este estudo centra-se na análise da formação da identidade 

existencial no romance Memória de minhas putas tristes 

(2010), do escritor colombiano Gabriel García Márquez, um 

ícone da literatura latino-americana, contemplado com o 

Prêmio Nobel de Literatura, em 1982. Trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica e analítica, que visa refletir sobre as 

questões existenciais presentes na obra, correlacionando 

com as análises acerca do homem contemporâneo e a 

construção de uma identidade a partir das escolhas que o 

protagonista faz ao longo da vida. Tal escolha se justifica 

devido à grande importância do autor no cenário mundial 

literário e dos escassos estudos acerca deste tema em seu 

romance supracitado, bem como os valores sociais que são 

desconstruídos no cenário literário contemporâneo. A 

contribuição desta leitura do romance supracitado permite 

também pontuar a sensibilidade e o trabalho do 

inconsciente no processo de construção de uma identidade 

existencial dentro de uma ordem social. Para tanto, a 

presente análise embasa-se em obras sobre a construção 

da identidade na Pós-modernidade como, Bauman (2005), 

Hall (2006), Hutcheon (1991), e nos estudos sobre a 

filosofia existencialista como os de Giles (1989), Olson 

(1970) e Sartre (1978, 1997).  

PALAVRAS-CHAVE: Gabriel García Márquez; romance 

latinoamericano; identidade existencial. 
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A REPRESENTAÇÃO DA 
PERSONAGEM FEMININA 
PROFESSORA NO ROMANCE  
DE 30: UMA LEITURA DE  
SÃO BERNARDO 

Jobede Paiva Rodrigues (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Com base na concepção de Antonio Candido de que há uma 

intrínseca relação entre literatura e sociedade, o objetivo 

deste trabalho é analisar como é representada a professora 

Madalena, no romance São Bernardo (1934), de Graciliano 

Ramos, destacando o modo como ela problematiza os valores 

da sociedade patriarcal brasileira, nas primeiras décadas do 

século XX. Uma das características evidentes e que podemos 

verificar em muitas sociedades de estrutura patriarcal é a 

situação imposta à mulher de inferioridade em relação ao 

homem, sendo perceptível a desigualdade entre os sexos. No 

romance analisado, a personagem feminina ocupa uma 

posição secundária, enfrentando a sociedade da época 

marcada por concepções preconceituosas, ficando distante 

do modelo de mulher exigido para a época, ou seja, mulher-

esposa-mãe, ao lutar por justiça, sempre em prol dos menos 

favorecidos. A análise das obras respalda-se nos aportes 

teóricos sobre o romance de 30 (BOSI, 1995; CANDIDO, 

1975; DACANAL, 1986) e sobre a relação entre a mulher e a 

educação na sociedade patriarcal brasileira (ALMEIDA, 1998; 

DUARTE, 2011).  

PALAVRAS-CHAVE: Romance de 30; personagem feminina; 

professora. 
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A REPRESENTAÇÃO DA 
PERSONAGEM FEMININA 
PROFESSORA NO ROMANCE  
DE 30: UMA LEITURA DE  
SÃO BERNARDO 

Jobede Paiva Rodrigues (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A década de 30 foi um decênio muito importante para a literatura 
brasileira, uma vez que esta, deixando de lado o espírito destrutivo e 
irreverente do primeiro momento modernista, mostrou gradualmente um 
amadurecimento. É um momento extremamente significativo uma vez que 
historicamente o ano de 1930 marca, com a ascensão de Getúlio Vargas ao 
poder e a crise na economia cafeeira, levando a bancarrota os outrora 
poderosos senhores rurais, o início do Brasil moderno. Conforme Antonio 
Candido:  

RESUMO: Com base na concepção de Antonio Candido 
de que há uma intrínseca relação entre literatura e 
sociedade, o objetivo deste trabalho é analisar como é 
representada a professora Madalena, no romance São 
Bernardo (1934), de Graciliano Ramos, destacando o 
modo como ela problematiza os valores da sociedade 
patriarcal brasileira, nas primeiras décadas do século XX. 
Uma das características evidentes e que podemos 
verificar em muitas sociedades de estrutura patriarcal é a 
situação imposta à mulher de inferioridade em relação ao 
homem, sendo perceptível a desigualdade entre os 
sexos. No romance analisado, a personagem feminina 
ocupa uma posição secundária, enfrentando a sociedade 
da época marcada por concepções preconceituosas, 
ficando distante do modelo de mulher exigido para a 
época, ou seja, mulher-esposa-mãe, ao lutar por justiça, 
sempre em prol dos menos favorecidos. A análise das 
obras respalda-se nos aportes teóricos sobre o romance 
de 30 (BOSI, 1995; CANDIDO, 1975; DACANAL, 1986) e 
sobre a relação entre a mulher e a educaçãona 
sociedade patriarcal brasileira (ALMEIDA, 1998; 
DUARTE, 2011). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Romance de 30; personagem 
feminina; professora. 
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A literatura e o pensamento se aparelham numa grande 
arrancada. A prosa, liberta e amadurecida, se desenvolve no 
romance e no conto, que vivem uma de suas quadras mais 
ricas. Romance fortemente marcado de Neo-naturalismo e de 
inspiração popular, visando aos dramas contidos em aspecto 
característicos do país: decadência da aristocracia rural e 
formação do proletariado (José Lins do Rego); poesia e luta do 
trabalhador (Jorge Amado, Amando Fontes); êxodo rural, 
cangaço (José Américo de Almeida, Raquel de Queirós, 
Graciliano Ramos); vida difícil das cidades em rápida 
transformação (Érico Veríssimo). (CÂNDIDO, 2006a, p. 131) 
 

 No romance de trinta, a problemática relacionada aos personagens 
torna-se a tônica das obras, em que as suas forças e fraquezas são 
esmiuçadas e reveladas sem pudor. É isso o que enfatiza Antonio Cândido 
quando afirma que “a humanidade singular dos protagonistas domina os 
fatores do enredo: meio social, paisagem, problema político.” (CÂNDIDO, 
2006a, p. 131). 
 Para Dacanal (1986), as principais características do romance de trinta 
são a verossimilhança; o retrato direto da realidade em seus elementos 
históricos e sociais; a linearidade narrativa; a tipificação social (indivíduos que 
representam classes sociais); construção ficcional de um mundo que deve dar 
ideia de abrangência e totalidade; impregnado de um otimismo qualificado 
como ingênuo.   
 No Brasil, o período de 1930 a 1945 contou com um poder centralizador 
muito forte na figura de Getúlio Vargas, então presidente e ditador. No segundo 
tempo, o modernismo se tornou mais politizado, produzindo uma literatura cujo 
centro colocava a preocupação social, reduzindo assim as inquietações de 
ordem estético-formal.   

A literatura foi e continua sendo um espaço ocupado pela personagem 
feminina, e esta ocupação é anterior ao avanço da mulher ao espaço público, à 
sua independência afetiva e econômica. Embora a literatura tenha um caráter 
ficcional, podemos constatar que os autores não estão alheios aos contextos 
sociais de suas épocas, conforme aponta Antonio Cândido:  

 
A literatura é pois, um sistema vivo de obras, agindo umas 
sobre as outras e sobre os leitores; e só vive na medida em 
que estes a vivem, decifrando-a, aceitando-a, deformando-a. A 
obra não é produto fixo, unívoco ante qualquer público; nem 
este é passivo, homogêneo, registrando uniformemente o seu 
efeito. São dois termos que atuam um sobre o outro, e aos 
quais se junta o autor, termo inicial desse processo de 
circulação literária, para configurar a realidade da literatura 
atuando no tempo. (CÃNDIDO, 2006a, p. 84) 
 

 Nas primeiras décadas do século XX, a educação, com poucas 
alterações, era oferecida pela Igreja Católica, que além da moral rígida, 
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separava as aptidões entre homens e mulheres. Desta forma, as mulheres 
eram encaminhadas para as escolas normais, onde buscavam a 
profissionalização ou se preparavam para executar suas tarefas dentro do lar. 
Na vida escolar de uma mulher, neste período, a escolarização possuía duas 
posições, sendo uma totalmente oposta da outra. Uma via a mulher 
escolarizada com admiração e respeito, e outra como perigo para sociedade, 
visto que, era uma alteração nos comportamentos patriarcais. 
 A sociedade da época imaginava a mulher como o símbolo da pureza. 
Uma mulher generosa, materna, cristã, e que sua beleza e bondade fosse o 
ideal para disseminar estas qualidades para a vida social. Outro fato que 
elevava a mulher para o patamar entendido com preferencial era ausência de 
instinto sexual. Desta forma, a mulher foi alçada para educação dos pequenos, 
embora, os estudos eram mais direcionados para os afazeres domésticos e o 
cuidado com a família. No entanto, a educação da mulher representa o primeiro 
passo para a sua libertação, conforme aponta Jane Soares de Almeida: 
 

Apesar de a profissão docente surgir marcada por estereótipos 
de maternidade, ela representou o primeiro passo dado pelas 
mulheres, naqueles tempos, para obterem alguma instrução e 
conseguirem o ingresso no campo profissional. Em que pesem 
os preconceitos vinculados à condição sexual e às 
idiossincrasias masculinas, tal profissionalização significou a 
oportunidade entrevista pelas jovens de conseguir maior 
liberdade e autonomia num mundo que se transformava e no 
qual buscavam ocupar outro espaço que não aquele que lhes 
reservava a sociedade masculina e androcrática, identificado 
com a vida do lar, inteiramente dedicada à família e às lides 
domésticas. (ALMEIDA, 1998, p 12) 

  
De acordo com a teoria positivista, no entanto, o trabalho intelectual para 

as mulheres não poderia jamais enfadá-las, visto que as mesmas ainda eram 
encaminhadas para casar e ter filhos e cuidar da família, mas, já era o bastante 
cuidar bem da família e ainda ter uma profissão. Para Constância Lima Duarte, 
alguns livros da década de 30, que trazem a imagem da professora que rompe 
com estereótipos, revelam que “tão significativo foi o papel da Escola Normal 
no engajamento político das mulheres” (2011, p. 52). 
 A suposta inferioridade da mulher em relação ao homem é uma 
característica que perpassa por várias sociedades de estrutura patriarcal, 
justificando e legitimando as desigualdades entre os sexos, conforme ressalta 
Gilberto Freyre: 
 

Por essa diferenciação exagerada, se justifica o chamado 
padrão duplo de moralidade, dando ao homem todas as 
liberdades de gozo físico do amor e limitando a mulher a ir para 
a cama com o marido, toda a santa noite que ele estiver 
disposto a procriar. Gozo acompanhado de obrigação, para a 
mulher, de conceber, parir, ter filhos, criar menino. O padrão 
duplo de moralidade, característico do sistema patriarcal, dá 
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também ao homem todas as oportunidades de iniciativa, de 
ação social, de contatos diversos, limitando as oportunidades 
da mulher ao serviço e às artes domésticas, ao contato com os 
filhos, a parentela, as amas, as velhas, os escravos. E uma vez 
por outra, num tipo de sociedade Católica como a brasileira, ao 
contato com o confessor. (FREYRE, 2000, p. 125) 
 

Para a crítica feminista Constância Lima Duarte (2011),“o exercício do 
magistério vai dar um novo discurso às mulheres, que se põem a denunciar 
injustiças, desestruturar verdades, e dão passos decisivos para se “tornar 
mulher”, enquanto identidades conscientes e sujeitos da história” (2011, p.52) 
 Neste contexto, discutiremos o modo como é representada a professora 
Madalena, no romance São Bernardo, destacando o modo como ela 
problematiza os valores da sociedade brasileira, nas primeiras décadas do 
século XX. 

Graciliano Ramos nasceu em 27 de outubro de 1892, em Quebrangulo, 
Alagoas. Em 1894, a família muda-se para Buique, Pernambuco, onde o 
escritor tem contato com as primeiras letras, regressando para Alagoas, em 
1904. Atuou como revisor e escritor em diversos jornais e revistas por onde 
passou. Suas obras são: Caetés (1933), São Bernardo (1934), Angústia (1936), 
Vidas Secas (1938), A Terra dos Meninos Pelados (1942), História de 
Alexandre (1944), Dois Dedos (1945), Infância, memórias (1945), Histórias 
Incompletas (1946), Insônia (1947), Memórias do Cárceres (1953), Viagem, 
memórias (1954), Linhas Tortas (1962), Viventes das Alagoas, costumes do 
Nordeste (1962). Morreu em vinte de março de 1953, no Rio de Janeiro. 

O romance São Bernardo (1934), uma obra grandiosa, alçou Graciliano 
Ramos como um dos maiores escritores brasileiros. Numa linguagem 
despojada e brutal, conta a história de Paulo Honório que, com uma ambição 
desmedida, passa por cima de tudo e todos que encontra pela frente, e se 
transforma em um grande fazendeiro do interior de Alagoas. Uma obra 
memoralista que conta toda a trajetória do protagonista, da infância pobre ao 
apogeu latifundiário, culminando na decadência financeira e pessoal. 

O objeto de estudo na obra de Ramos é a personagem Madalena que 
aparece na história a partir do momento que Paulo Honório decide casar-se 
para reproduzir um herdeiro, alguém para deixar seus bens. A procura de 
Paulo Honório por uma esposa é feito como se faz um negócio, ou seja, é 
como se o personagem saísse à compra de uma mulher. Madalena era uma 
professora, bonita, loira, com 27 anos de idade, e isto significava prestígio. Era 
uma mulher inteligente e detinha conhecimentos. Desta maneira, Madalena 
traria para Paulo Honório certo prestígio junto à sociedade. Porém, Madalena 
poderia ofuscar sua imagem, a intelectualidade não era algo que Paulo 
procurava, sendo este conhecimento considerado por ele como um defeito, 
conforme podemos observar na passagem: 

 
Mulher superior. Só os artigos que publica no Cruzeiro! 
Desanimei. Ah! Faz artigos! Sim, muito instruída. Que negócio 
tem o senhor com ela! Eu sei lá! Tinha um projeto, mas a 
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colaboração no Cruzeiro me esfriou. Julguei que fosse uma 
criatura sensata. (RAMOS, 1981, p. 85) 

 
 Madalena era uma mulher com conhecimentos e instruções, inclusive lia 
em outras línguas, escrevia para jornais, não demonstrava interesse pela 
religião, sendo algo que para época não era bem visto, uma mulher jamais 
poderia participar em ações sociais, não poderia estar à frente de qualquer 
circunstância social. Portanto, a riqueza de Paulo Honório não deslumbrava 
Madalena, se bem que era uma segurança para ela e sua tia. 
 

Seu oferecimento é vantajoso para mim, seu Paulo Honório, 
murmurou Madalena. Muito vantajoso. Mas é preciso refletir. 
De qualquer maneira estou agradecida ao senhor, ouvir? A 
verdade é que sou pobre como um Job, entende? Não fale 
assim, menina. E a instrução, a sua pessoa, isso não vale 
nada? Quer que lhe diga? Se chegarmos a um acordo, quem 
faz negócio supimpa sou eu. (RAMOS, 1981, p. 90)  
 

Após o casamento, aos poucos, Madalena se mostra uma mulher de 
atitudes. Toma conhecimento sobre a fazenda, os empregados e as tiranias do 
marido no tratamento para com os subalternos. Começa, então, os embates 
entre Madalena e Paulo Honório, que percebe que sua esposa é bem mais 
instruída do que se esperava. Madalena tendia para um socialismo 
humanitário, não concordava com o marido quando este queria dispensar 
mestre Caetano por já estar com idade avançada e não render mais lucros 
para o patrão. Madalena exercia uma grande influência sobre Paulo Honório, 
pois este passou a não saber como agir diante de uma mulher com ações 
politicamente corretas. Para Antônio Candido, no ensaio “Ficção e Confissão”,  

 
Madalena, a mulher – humanitária, mãos abertas –, não 
concebe a relação possuidor a coisa possuída. Daí o horror 
que Paulo Honório vai percebendo a sua fraternidade, o 
sentimento incompreensível de participar da vida dos 
desvalidos, pare ele simples autômatos, peças da engrenagem 
rural. (2006b, p. 36). 

 
Com efeito, em diversas passagens na obra, observamos que Paulo 

Honório faz críticas às mulheres com instrução: “Não gosto de mulheres 
sabidas. Chamam-se intelectuais e são horríveis. Tenho visto algumas que 
recitam versos no teatro, fazem conferências e conduzem um marido ou coisa 
que o valha” (RAMOS, 1981, p. 133-134). 
 Madalena nunca se mostrou uma mulher que vivia para o casamento, 
não era mulher de ficar reduzida aos afazeres domésticos, além de 
acompanhar os problemas na fazenda, participava e assumia tarefas de 
trabalho, isto não era do agrado de Paulo Honório. A personagem era uma 
mulher bastante sociável, e suas relações, tanto com os empregados como 
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com os amigos, eram muito boas. Sua maneira de ser fez emergir em seu 
esposo o ciúme, conforme é descrito abaixo: 
 

Um dia, de passagem pela fazenda, o Dr. Magalhães almoçou 
comigo. Espreitando-o, notei que as amabilidades dele para 
Madalena foram excessivas. Efetivamente nas palavras que 
disseram não descobri mau sentido; a intenção estava era nos 
modos, nos olhares, nos sorrisos. Houve, segundo me 
pareceu, cochichos e movimentos equívocos. (RAMOS, 1981, 
p.137) 

 
 Segundo Alfredo Bosi, o casamento de Madalena e Paulo Honório é a 
frustração única e decisiva nas aquisições de Paulo Honório: 
 

Mas é em São Bernardo que o foco narrativo em primeira 
pessoa mostrará sua verdadeira força na medida em que seria 
capaz de configurar o nível de consciência de um homem que, 
tendo conquistado a duras penas um lugar ao sol, absorveu na 
sua longa jornada toda a agressividade latente em um sistema 
de competição. Paulo cresceu e afirmou-se no clima da posse, 
mas a sua união com a professorinha idealista da cidade vem a 
ser o único, e decisivo malogro daquela posição de 
propriedade estendida a um ser humano. Tragédia do ciúme, 
no plano afetivo, e, ao mesmo tempo romance do desencontro 
fatal entre o universo do ter e o universo do ser. (BOSI, 1995, 
p. 403). 
 

 Madalena era uma mulher que se doava, se interessava pelos outros. 
Seu ideal era humanitário. Porém, a certa altura da obra, podemos verificar que 
esta mulher também se transforma, mas pelo arrependimento, chegando a 
conclusão que o caminho que escolherá não tem volta. 
 Segundo Candido (2006b), a bondade natural de Madalena ameaçava a 
hierarquia de Paulo Honório, instalando, no até então poderoso senhor 
patriarcal, o conflito, cuja forma de reação é o ciúme, que mata a mulher. Para 
Cândido, 
 

O senhor de São Bernardo reage pelo ciúme, expansão natural 
do seu temperamento e forma, ora disfarçada, ora extensiva, 
do mesmo modo de exclusivismo que o dirige na posse dos 
bens materiais. Ciúme que aparece, às vezes, como eco dos 
costumes primitivos, de velhos raptos tribais, de casamento por 
compra fervendo no sangue. (CANDIDO, 2006b, p. 37) 

 
Nesse sentido, é relevante observar é que o romance todo é visto pela 

ótica de Paulo Honório, um narrador protagonista. Desse modo, o pouco que 
conseguimos saber sobre Madalena é o que Paulo Honório descreve, portanto 
algumas coisas ficam mais na suspeita e na imaginação do leitor. A 
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personagem quase não tem falas, embora a narrativa tenha Madalena como 
eixo central. 
 A morte de Madalena no final da obra não significa que o mal venceu o 
bem, nem uma vitória do homem sobre a mulher, pois com a sua morte, a vida 
de Paulo Honório perde o sentido. Nem mesmo o filho, resultado do funesto 
casamento, atrai a atenção de Paulo Honório, como também sua ganância já 
não mais o interessa. É justamente isso que enfatiza Candido ao afirmar que 
nessa luta não há vencedores. Para o autor, “Paulo Honório, vitorioso, de uma 
vitória que não esperava e não queria, sente, no admirável capítulo XXXVI, a 
inutilidade do esforço violento de sua vida” (2006b, p. 38).  Nessa obra, 
Graciliano, com a maestria de grande romancista que consegue reunir a 
análise sociológica ao estudo psicológico, consegue compor um perfil do 
protagonista capaz de superar as maiores adversidades do meio para vencer 
economicamente, mas torna-se inábil para as relações afetivas e interpessoais: 
Para Candido, Paulo Honório “ao vencer a vida ficou de certo modo vencido 
por ela, pois ao imprimir a sua marca ela o inabilitou para as aventuras da 
afetividade e do lazer” (CANDIDO, 2006b, p. 38-9). 
 Ao analisarmos a personagem Madalena, como professora que 
desafiava paradigmas impostos às mulheres nos longínquos anos 30, 
observamos a presença do herói problemático. Para Bosi, baseando-se nos 
estudos do crítico húngaro Georg Lukács, o melhor do romance de 30, ao 
mostrar a tensão crítica do relacionamento do indivíduo com a sociedade, 
engendra a figura do herói problemático, o qual, de forma implícita ou explícita, 
questiona e problematiza os valores sociais, entrando em contradição com a 
sociedade vigente. Para Bosi, 
 

O herói é sempre um problema: não aceita o mundo, nem os 
outros, nem a si mesmo. Sofrendo pelas distância que os 
separaram da placenta familiar ou grupal, introjeta o conflito 
numa conduta de extrema dureza que é a sua única máscara 
possível. (BOSI, 1995, p 451). 
 

 Assim, Madalena, não aceita aquilo que a sociedade determinava como 
ideal para as mulheres na época. Por meio de seu comportamento 
questionador, observamos todas as tensões sociais resultantes de uma 
sociedade que limitava a atuação feminina ao lar. É a insatisfação com o meio 
em que vive, perante todas as mazelas e sofrimentos dos seres humanos. Há, 
em seu personagem, a luta pela igualdade e dignidade.  Madalena, com seu 
caráter humanista, entra em choque com a visão capitalista de mundo de Paulo 
Honório. Ela defende os funcionários, exige melhorias para a escola, e estas 
convicções de Madalena acabam por ser o estopim dos desentendimentos com 
o marido. 
Madalena é uma mulher avante de seu tempo, com ideias de futuro e 
humanismo. Mulheres como muitas outras que romperam com o modelo 
feminino ideal para sua época. Apenas um sopro em um mundo dominado 
pelos homens, mas sem essas mulheres de força e coragem, essa dominação 
seria um pouco maior. 
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RESUMO  

A presente comunicação visa aplicar o conceito de 

modernidade e pós-modernidade no romance A Caverna 

(2000) de José Saramago. Para isso, vamos selecionar 

como foco principal à figura imponente do shopping 

Center (o Centro) presente na obra, destacando o conflito 

vivenciado pelo personagem Cipriano Algor que sofre 

diretamente as ações do centro de compras em sua vida.  

No romance A Caverna há a presença de personagens 

que perambulam por uma sociedade que revelam os 

dramas da pós-modernidade. Saramago constrói 

personagens estranhos, como Cipriano Algor que a partir 

do nome já configura um mistério, pois Algor significa frio 

intenso no corpo. Para aprofundar as teorias de 

modernidade e pós-modernidade tomaremos como base 

uma das figuras imponentes do romance que é o Centro, 

neste espaço estritamente pós-moderno a vida tem valor a 

partir do consumo e o conceito de cidadania vale pelo 

poder de comprar que as pessoas possuem. Como 

fundamentação teórica apresentaremos o conceito de 

modernidade fundamentada por Marshall Berman (1986) e 

de pós-modernidade apresentada por David Lyon (2008) e 

Stuart Hall (2011).  

PALAVRAS-CHAVE: Modernidade; Pós-modernidade; 

shopping center. 



 

 

 

103 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

103 

 

DA CAVERNA DE PLATÃO AO 
SIMULACRO PÓS-MODERNO: 
TODO CAMINHO LEVA AO 
SHOPPING CENTER 

Devalcir Leonardo (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Como procedimento metodológico deste artigo, buscamos apresentar 
um panorama sobre o conceito de modernidade fundamentada por Marshall 
Beman e de pós-modernidade apresentada por David Lyon. 

Um segundo momento deste trabalho será visualizar principalmente o 
conceito de pós-modernidade no romance A Caverna de José Saramago. Para 
isso, vamos selecionar como foco principal à figura imponente do shopping 
center presente na obra, destacando o conflito vivenciado pelo personagem 
Cipriano Algor que sofre diretamente as ações do centro de compras em sua 
vida. 

RESUMO: O presente artigo visa aplicar o conceito de 
modernidade e pós-modernidade  no romance A Caverna 
(2000) de José Saramago. Para isso, vamos selecionar 
como foco principal à figura imponente do shopping 
Center (o Centro) presente na obra,  destacando o 
conflito vivenciado pelo personagem Cipriano Algor que 
sofre  diretamente as ações do centro de compras em 
sua vida. No romance A Caverna há a  presença de 
personagens que perambulam por uma sociedade que 
revelam os dramas da pós-modernidade. Saramago 
constrói personagens estranhos, como Cipriano Algor  
que a partir do nome já configura um mistério, pois Algor 
significa frio intenso no  corpo. Para aprofundar as teorias 
de modernidade e pós-modernidade tomaremos como 
base uma das figuras imponentes do romance que é o 
Centro, neste espaço  estritamente pós-moderno a vida 
tem valor a partir do consumo e o conceito de  cidadania 
vale pelo poder de comprar que as pessoas possuem. 
Como fundamentação teórica apresentaremos o conceito 
de modernidade fundamentada por Marshall  Berman 
(1986) e de pós-modernidade apresentada por David 
Lyon (2008) e BAUMAN (1999). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Modernidade; Pós-modernidade; 

shopping center. 
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No romance A Caverna há a presença de personagens que perambulam 
por uma sociedade que revelam os dramas da pós-modernidade. Saramago 
constrói personagens estranhos, como Cipriano Algor que a partir do nome já 
configura um mistério, pois Algor significa frio intenso no corpo. Para proceder 
à investigação do que seria este frio intenso no corpo, buscar-se-á aprofundar 
os conceitos de pós-modernidade, principalmente com relação ao shopping 
center. Neste ambiente, vamos nos deparar com a família de Cipriano Algor, 
que busca sua sobrevivência em um mundo marcado pela aparência e pelo 
consumo.  
 
 
A modernidade e pós-modernidade 
 

O marco inicial do projeto chamado Modernidade se dá a partir do 
Iluminismo, como uma negação dos valores da Idade Média, período 
assinalado por “trevas”, isto é, marcado pelo retrocesso do feitiço e do mito que 
regia a vida das pessoas. Neste sentido, Theodor W. Adorno apresenta os 
fundamentos do Iluminismo e qual seria sua missão, 
 

Desde sempre o iluminismo, no sentido mais abrangente de um 
pensar que faz progressos, perseguiu o objetivo de livrar os 
homens do medo e de fazer deles senhores. Mas, 
completamente iluminada, a terra resplandece sob o signo do 
infortúnio triunfal. O programa do iluminismo era o de livrar o 
mundo do feitiço. Sua pretensão, a de dissolver os mitos e 
anular a imaginação, por meio do saber (ADORNO, 1999, 
p.17). 

 
No entanto, este projeto, que se pretendia sólido, um balizador da vida 

das pessoas, não se concretiza, pois em sua própria essência está presente a 
marca da contradição. Basicamente a modernidade quer estabelecer uma 
ordem ao caos, para compreendermos melhor esta contradição presente no 
projeto da modernidade, vamos perceber que em seu desenvolvimento há 
ocorrência de três fases distintas e cada fase apresenta um pensador que 
representava uma síntese das ideias de modernidade. 

Marshall Berman divide a modernidade em três momentos diferentes, 
destacando os pensadores destes períodos, bem como suas ideias. A primeira 
fase se dá do século XVI até o fim do século XVII. Nesta fase, Berman destaca, 
um pensador arquetípico para ilustrar este momento: Jean – Jacques 
Rousseau, sendo o primeiro a usar o termo moderniste. Para isso, destaca a 
novela romântica A nova Heloísa, 

 
[...] o jovem herói, Saint-Preux, realiza um movimento 
exploratório um movimento arquetípico para milhões de jovens 
nas épocas seguintes – do campo para a cidade. Saint – Preux 
escreve à sua amada, Julie, das profundezas do tourbillon 
social, tentando transmitir suas fantasias e apreensões. Ele 
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experimenta a vida metropolitana como “uma permanente 
colisão de grupos conluios, um contínuo fluxo e refluxo de 
opiniões conflitantes. [...] Todos se colocam freqüentemente 
em contradição consigo mesmo” e “tudo é absurdo, mas nada 
é chocante, porque todos se acostumam a tudo”. Este é um 
mundo em que o bom, o mau, o belo, o feio, a verdade, a 
virtude, têm uma existência apenas local e limitada (BERMAN, 
1986, p. 17). 

 
Esta primeira fase é marcada por este turbilhão de oportunidades, que 

tem como papel formar a sensibilidade moderna. Uma segunda fase, de acordo 
com Berman (1986, p. 18), encontra-se a partir do século XIX. Surge uma nova 
paisagem, que favorece aprofundar as experiências do homem diante do 
mundo. Trata-se de uma paisagem de engenhos a vapor, fábricas 
automatizadas, ferrovias, amplas e novas indústrias; prolíficas cidades que 
crescem do dia para a noite, quase sempre com aterradoras conseqüências 
para o ser humano; jornais diários, telégrafos, telefones e outros instrumentos 
de mídia. 

Nesta fase, Berman destaca as ideias Karl Marx como o pensador que 
apresenta as contradições da modernidade. Suas ideias, segundo Berman, têm 
importância, pois fazem com que se sinta este momento através de metáforas 
que concretizam as grandes contradições da modernidade. Segundo Marx, a 
vida moderna é marcada por contradições em sua origem: 
 

De um lado, tivemos acesso à vida forças industrias científicas 
de que    nenhuma época anterior, na história da humanidade, 
chegara a suspeitar. De outro lado, estamos diante de 
sintomas de decadênciaque ultrapassam em muito os horrores 
dos últimos tempos do Império Romano. Em nossos dias, tudo 
parece estar impregnado de seu contrário. [...] Até a pura luz 
da ciência parece incapaz de brilhar senão no escuro pano de 
fundo da ignorância (MARX apud BERMAN, 1986, p.19). 

 
Para Marx, a experiência da modernidade proporciona uma situação 

ambivalente. Todas essas contradições teriam solução, caso a sociedade fosse 
governada por homens de vanguarda que, segundo Marx, são os operários. 
Diante deste, processo que exalta as contradições, criando grandes paradoxos 
para o homem moderno, Marx sintetiza o projeto da modernidade em uma 
imagem simbólica, 
 

Todas as relações fixas, enrijecidas, com seu travo da 
Antigüidade e veneráveis preconceitos e opiniões, foram 
banidas; todas as novas relações se tornaram antiquadas 
antes que cheguem a se ossificar. Tudo o que é sólido dissolve 
no ar, tudo o que é sagrado é profano, e os homens finalmente 
são levados a enfrentar [...] as verdadeiras condições de suas 
vidas e suas relações com seus companheiros humanos 
(MARX apud BERMAN, 1986, p. 20). 
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O autor sintetiza o projeto de modernidade com esta frase Tudo o que é 
sólido dissolve no ar. Sendo assim, Marx conclui que o impulso dialético da 
modernidade se volta ironicamente contra seus primitivos agentes: a burguesia. 

Uma terceira fase da modernidade acontece a partir do século XX. Neste 
ambiente, a frase de Marx se concretiza de forma muito mais profunda, através 
da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Toda a evolução tecnológica vai 
estar a serviço da própria destruição do ser humano, Tudo o que é sólido 
dissolve no ar. Para manter a ordem, resta apenas uma forma de controle dos 
homens, que é a prisão. Neste aspecto destacam-se inicialmente as ideias de 
Max Weber, sintetizadas por Berman: 
 

Todo o poderoso cosmo da ordem econômica é um cárcere de 
ferro. Essa ordem inexorável, capitalista, legalista, e 
burocrática determina a vida dos indivíduos que nasceram 
dentro desse mecanismo [...] com uma força irresistível. Essa 
ordem determina o destino do homem, até que a última 
tonelada de carvão fóssil seja consumida (BERMAN, 1986, p. 
26). 
 

A ideia de controle e de disciplina para conviver nesta sociedade moderna será 
aprofundada por Michel Foucault, Berman (1986, p. 33) ressalta que, 
 

O único escritor da década passada que tinha realmente algo a 
dizer sobre a modernidade foi Michel Foucault. E o que tem a 
dizer é uma interminável, torturante série de variações em 
torno dos temas werberianos do cárcere de ferro e das 
inutilidades humanas, cujas almas foram moldas para se 
adaptar às barras. Foucault é obcecado por prisões, hospitais, 
asilos, por aquilo que Erving Goffman chamou de ‘instituições 
totais’. Ao contrário de Goffman, porém, Foucault nega 
qualquer possibilidade de liberdade, quer dentro, quer fora 
dessas instituições. 

 
Diante desse processo disciplinar que o capitalismo impõe para manter a 

ordem de um mundo marcado pelo caos e pela barbárie, perceber-se que 
alguns pensadores e artistas resistirão a este modelo de vida. Essas pessoas 
são denominadas de “estranhos”. Segundo Zygmunt, no decorrer da história, 
muitos foram os estranhos deste mundo, aqueles que resolveram, de forma 
radical, contrapor-se às mazelas da sociedade moderna. 

Na literatura um dos escritores que vivenciou esta perseguição foi Kafka, 
portanto suas obras, segundo Bauman (1999, p.16), foram um espelho deste 
momento, “Com seus heróis sem nome, Kafka experimentou a culpa sem 
crime, com a sua consequência: a condenação sem julgamento. Ele viveu num 
‘mundo em que é crime ser acusado’, no qual sua suprema habilidade dos que 
não queriam ser condenados por esse crime era ´evitar a acusação´”. Kafka 
soube como poucos, concretizar em metáforas a burocracia da modernidade 
em seu romance O Processo e a força normativa do uso da máquina, 
condicionando a vida do homem moderno, no conto A Colônia Penal. 
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O conceito de pós-modernidade, ainda não muito aceito entre alguns 
intelectuais, no entanto, não há como negar que alguns fatos que ocorreram no 
âmbito social e político mudaram o cenário e a forma do homem conviver e se 
relacionar. Para ilustrar, algumas destas mudanças podemos citar, por 
exemplo: a Segunda Guerra Mundial, quando os estrategistas políticos 
mudaram em definitivo a forma de guerrear, usando a bomba atômica sobre a 
cidade de Nakazaque e Hirochima, dizimando milhões de pessoas e colocando 
o mundo em uma constante incerteza. Neste fato, a frase de Marhall Bermam 
toma uma dimensão muito maior do que os fatos que ocorriam na modernidade 
“Tudo que é sólido dissolve no ar”. A modernidade em sua gênese almejava 
um projeto sólido de progresso baseado na racionalidade. Na pós-
modernidade, não há solidez de grandes projetos. As principais bandeiras que 
contrapunham o famigerado capitalismo ruíram com a simbólica queda do muro 
de Berlim em 1989. Aumentando ainda mais o sentimento de incerteza e 
angústia do homem diante do mundo. Se as bandeiras políticas como 
comunismo ruiu, as ideias religiosas também entram em uma profunda crise. 
Como marco diferencial entre modernidade e pós-modernidade pode-se 
acrescentar o papel das religiões. Neste novo cenário, a frase também 
simbólica de Nietzsche “Deus está morto”, que representou na modernidade 
um modelo de análise da sociedade industrial e racional, passa a não ter o 
mesmo peso. Para a pós-modernidade a religião dogmática e moralizante 
perde seu poder. A religião passa a ser um objeto de consumo como afirma 
(LYON, 1994, p. 94) “a religião se tornou um item de consumo delicadamente 
embalada – assumindo seu lugar entre as mercadorias que podem ser 
compradas ou rejeitadas de acordo com os caprichos de consumo de casa 
um”. 

Neste novo cenário marcado pela globalização, pela mídia e informação, 
pela tecnologia, pela queda dos grandes discursos moralizantes, resta apenas 
uma certeza: o triunfo do modelo dionisíaco de mundo que pode ser traduzido 
em um consumo ezarcebado, chegando a criar uma nova forma de cultura, 
transformando indivíduos em cidadãos pelo simples fato de consumir, portanto 
aqueles que não consomem podem-se considerar desprezível para o sistema. 
A necessidade de consumo passa a ser uma forma de criar identidade e de se 
auto-afirmar, como argumenta David 
 

As rodas do sistema são movimentadas pelo consumo; 
viciados em cartões de créditos são uma ajuda. E no nível 
social, a pressão para gastar vem da rivalidade simbólica e da 
necessidade de construir nosso eu (imagem) através da 
aquisição do distinto do diferente (LYON, 1994, 94). 
 

Como templo de culto ao consumo surge mais um dos símbolos da 
cultura pós-moderna, o shopping center é o espaço perfeito para 
materialização dessa nova forma de relacionamento, (LYON, 1994, 123) 
argumenta que O shopping center se tornou uma atividade cultural de 
passatempo, uma experiência de espetáculo, de luxo ou de nostalgia”. 
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Para reforçar a ideia deste novo espaço contemporâneo, onde se vive 
uma privatização total do lazer, o professor e pesquisador Ricardo F. Freitas 
salienta que: 
 

O shopping center faz parte de uma mesma família 
arquitetônica surgida nas últimas décadas que pretende 
reforçar a ideia de segurança e do conforto entre grades e 
muros como os condomínios fechados e os centros 
empresariais. Em todos esses lugares, os conceitos 
fundamentais da cidade pública e aberta são levados a 
espaços fechados ou privatizados de maneira a compor uma 
sociabilidade e uma convivialiade ‘protegida’ em relação aos 
malefícios da metrópole contemporânea, com especial 
destaque à fuga da violência 
 

Neste cenário o shopping center desempenha um papel importante na cultura 
do consumo, com afirma Ana Elisabeth Iwancow, de Freitas e de 

 
Sua arquitetura é ser jovem voltado para o futuro, com o 
objetivo de virar ponto de referência, reurbanizar a cidade, 
criando bairros ao seu redor, construir novos hábitos, 
reaproveitar espaços marcados pela história (antigas fábricas, 
áreas portuárias, galerias, etc.). Junto à cidade real o shopping 
representa um modelo em miniatura. 
 

Para apresentar apenas um dos variados aspectos da pós-modernidade, 
nos cercaremos da figura ícone que é shopping center, como pressuposto de 
mudança do cenário sociocultural contemporâneo. Os argumentos de LYON, 
de Freitas e de Iwancow referendam o conceito de pós-modernidade baseado 
neste novo cenário do consumo e da segurança. 

Como procedimento metodológico deste artigo, buscamos apresentar 
um panorama sobre o conceito de modernidade fundamentada por Marshall 
Beman e de pós-modernidade apresentada por David Lyon. 
 
 
Além do mito da caverna: o simulacro pós-moderno 
 

Quando Platão utilizou a alegoria do mito da caverna, em sua obra A 
república (2003), ele buscava implementar uma forma de governo que 
estivesse em sintonia com os desejos do povo grego. Platão apresenta o 
debate com relação à democracia e à aristocracia. Diante disso, Kothe (2002, 
p. 101), em sua obra Fundamentos da Teoria Literária, argumenta que, 

 
[...] embora se contraponha à democracia, ele se contrapõe 
mais radicalmente à aristocracia de sangue. A democracia, ele 
a considera um bazar de variedades, onde todos querem dar 
palpite e mandar, o que acaba se transformando em uma 
anarquia, que propicia o surgimento do demagogo e do tirano. 
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Como a aristocracia de sangue e a teocracia eram formas 
dominantes de governo naquela época e região, a sua opção 
por uma aristocracia do mérito era uma ruptura radical, algo 
que a direita brasileira do pós-64 chamava de “subversão da 
ordem”. 

 
 Desse modo, a alegoria da caverna serve para Platão como uma 
justificativa para implantação de uma forma de governo, regida pelos filósofos, 
os detentores da sabedoria.  
 O uso da alegoria da caverna no romance de José Saramago retoma, 
nessa leitura, os pressupostos de organização social. Na trama do romance, 
como já foi visto, tem-se a presença de uma família que está em conflito com 
um grandioso centro de compras. Saramago atualiza o mito, apresentando 
como foco principal as diversas cavernas presentes na modernidade. Cavernas 
essas que podem ser traduzidas como: o trabalho, os relacionamentos, o 
consumo e a segurança. Para concretizar o conflito do homem moderno, o 
romance apresenta seis personagens: Cipriano Algor, Marçal Gacho, Marta, 
Isaura Estudiosa, o cão Achado e a criança de Marta. Ironicamente, Cipriano 
descobre que, dentro da caverna, também há seis pessoas acorrentadas e 
mortas. A partir desse momento, ele diz: “Essas pessoas somos nós”.  

Com a exposição desse conflito, pretende-se refazer o caminho de 
Cipriano e de sua família para elucidar a leitura do mito da caverna, 
representando as relações sociais, culturais e econômicas na sociedade 
contemporânea. 
 Um fato emblemático apresentado no início do romance são os nomes 
das personagens. Aqui, Saramago apresenta indícios de que essas pessoas 
trazem consigo questionamentos, conflitos e desafios diante da vida. A postura 
de Cipriano diante dos fatos seria a de questionar, de debater, mas os aceita 
como dados. Um questionamento que se pode levantar é o de que Cipriano 
representa, de forma metafórica, a personagem que, no livro A República, saiu 
da caverna e tinha como missão contar aos outros que havia um mundo mais 
bonito, mais luminoso do que aquele da caverna, onde só havia sombra. Em 
muitas passagens do romance, percebe-se que Cipriano apresenta uma 
ambivalência em sua postura diante do genro: 
 

Marçal Gacho afastou discretamente a manga esquerda do 
casaco para olhar para o relógio, está preocupado porque sabe 
que de aqui para diante, quando entrarem na Cintura Industrial, 
as dificuldades aumentarão. O Sogro deu pelo gesto, mas 
deixou-se ficar calado, este seu genro é um moço simpático, 
sem dúvida, mas é nervoso, da raça dos desassossegados de 
nascença, sempre inquieto com a passagem do tempo, mesmo 
se tem de sobra, caso que nunca parece saber o que lhe há-de 
pôr dentro, dentro do tempo (SARAMAGO, 2000, p. 13). 

 
 Percebe-se claramente o olhar de Cipriano diante das ocupações de 
Marçal, que é apresentado com a alcunha de Gacho, que significa a parte do 
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pescoço do boi onde se assenta a canga. A partir dessa informação e com as 
atitudes de Marçal, pode-se acreditar que ele representa um dos escravos que 
ficaram na caverna. Vive para o trabalho, é um escravo do tempo, um escravo 
da disciplina, pois essa era sua função: ser o guardião do Centro. A atuação de 
Marçal na trama do romance é fazer que toda sua família vá morar no Centro, 
pois ele pleiteia um cargo como guarda residente. Pode-se ler, nessa atitude, 
que Marçal é quem busca disciplinar a família para conviver nessa nova ordem 
social. A grande caverna que Saramago propõe é o shopping center, o grande 
espaço em que se concretizam os valores do capitalismo.  
 As atitudes de Cipriano são vistas como ambivalentes, pois, ao mesmo 
tempo em que rejeita a ideia de morar no Centro, vende suas mercadorias para 
esse mesmo Centro, até chegar o momento de ser descartado pelo próprio 
megaempreendimento. Quando a mercadoria de Cipriano é substituída por um 
outro material mais resistente – o plástico – surge mais um tema platônico: a 
essência e a aparência. Cipriano, como oleiro, busca atingir uma essência em 
seu trabalho, pois sua mercadoria apresenta um valor sentimental, que 
representa o trabalho tradicional, transferido de seu avô para seu pai e de seu 
pai para o filho. Diante disso, percebe-se, que, nessa sociedade moderna, o 
artesanal perde seu valor; o que vale é a quantidade da mercadoria com um 
custo menor de produção, um dos princípios da sociedade capitalista. 
 Os bonecos que Cipriano resolve fazer, com a ajuda de sua filha Marta, 
a fim de encontrar uma alternativa de sobrevivência, requerem de Cipriano um 
novo aprendizado diante da profissão. Após muito trabalho de pesquisa, no 
preparo de sua matéria-prima, ficam prontos seus bonecos. Mais uma vez, são 
reiterados os temas platônicos do simulacro. O Centro faz um pedido de 1200 
bonecos e tanto Cipriano como Marta trabalham para terminar a encomenda. 
Nesse momento, percebemos que Cipriano volta à condição de escravo, no 
que se refere ao trabalho exaustivo, um trabalho que não emancipa, mas 
aliena. Segundo Kothe (2002, p. 135), 
 

Uma fogueira, para manter-se, precisa ser realimentada 
constantemente: disso não se fala. Nesse mundo, trabalho não 
gera valor, e sim degradação. Mas quem quer que sempre de 
novo apareçam ilusões, aparências, sombras na parede? Será 
que um intuito é achar que é melhor ter sombras do que 
completa escuridão?  

 
 O forno da olaria abre a possibilidade de retomar a fogueira que ilumina 
e projeta as sombras na parede da caverna; as sombras, nesse caso, são os 
bonecos. Em algumas passagens, Cipriano se vê representado por eles: 
 

[...] nem bobos, nem palhaços, nem esquimós nem enfermeira, 
nem assírios nem mandarins, figuras de qualquer pessoa, 
homem ou mulher, jovem ou velha, olhando-as pudesse dizer, 
Parecem-se comigo. E talvez que a vaidade de levar para casa 
uma representação tão fiel da imagem que de si próprio tem, 
venha à olaria e pergunte a Cipriano Algor quanto custa aquela 
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figura de além, e Cipriano Algor dirá que essa não está para 
venda, e a pessoa perguntará porquê, e ele responderá, 
Porque sou eu (SARAMAGO, 2000, p. 153). 

 
 A partir dessa imagem, que constitui a simbologia dos bonecos, pois eles 
são as sombras do trabalho do protagonista, o próprio Cipriano acaba por se 
ver representado em seu trabalho. O problema é que os consumidores do 
Centro não reconhecem valor algum nas estátuas, somente duas senhoras de 
idade, que não moram no Centro, aceitam comprá-las. O Centro é o espaço do 
simulacro, ambiente em que as pessoas buscam conhecer apenas as sombras, 
ou seja, buscam o que é artificial,  

 
[...] outra com letreiro que diz experimente sensações naturais, 
chuva, vento, e neve à discrição, uma muralha da china, um taj-
mahal, uma pirâmide do egipto, um templo de Karnak, um 
aqueduto das águas livres que funcionam as vinte e quatro 
horas do dia, um convento de mafra, uma torre dos clérigos, um 
fiorde, um céu de verão com nuvens brancas vagando, um lago, 
uma palmeira autêntica, um tiranossáurio em esqueleto, outro 
que parece vivo, um himalaia com seu evereste, um rio 
amazonas com índios, uma jangada de pedra, um cristo do 
corcovado, um cavalo de tróia, uma cadeira elétrica, um pelotão 
de execução, um anjo, a tocar trombeta, um satélite de 
comunicação, um cometa, uma galáxia, um anão grande, um 
gigante pequeno, enfim uma lista a tal ponto extensa de 
prodígios que nem oito anos de vida ociosa bastaria para os 
desfrutar com proveito, mesmo tendo nascido a pessoa no 
Centro e não tendo saído dele nunca para o mundo exterior 
(SARAMAGO, 2000, p. 308).   

 
 É nesse ambiente de simulacro que Cipriano Algor traduz o significado 
de sua alcunha: prenúncio de uma febre: 
 

A luz trémula da lanterna varreu devagar a pedra branca, tocou 
de leve uns panos escuros, subiu, um corpo sentado o que ali 
estava. Ao lado dele, cobertos com os mesmos panos escuros, 
mais cinco corpos igualmente sentados, erectos todos com um 
espigão de ferro lhes tivesse entrado pelo crânio e os 
mantivesse atarraxados à pedra. [...] este é um homem, esta é 
uma mulher, três homens e três mulheres [...]. Então, devagar, 
muito devagar, como uma luz que não tivesse pressa de 
aparecer, mas que viesse para mostrar a verdade das coisas 
até aos seus mais escuros e recônditos desvãos, Cipriano 
Algor viu-se a entrar outra vez no forno da olaria [...] 
(SARAMAGO, 2000, p. 332). 

 
 Cipriano vai em busca de um outro mundo, resolve sair da grande 
caverna: o Centro, que alegoricamente sintetiza a ideologia capitalista. Como 
um grande filósofo, José Saramago não apresenta um mundo pronto. Sua 
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postura como artista é fazer que ocorra o questionamento. Cipriano passa a 
trama toda do romance buscando conhecer-se, buscando sua sombra no 
trabalho, na família e no amor. Ele resolve dar um passo a mais, sair da 
caverna significa que essência alguma é obtida nesse mundo de sombra.  
 A imagem de toda a família, saindo em sua furgoneta, em busca de 
outro mundo, revela, portanto, que todos estão livres: 
 

Os preparativos ocuparam todo o dia seguinte. Primeiro de 
uma casa, logo da outra, Marta e Isaura escolheram o que 
acharam necessário para a viagem que não tem destino 
conhecido e que não sabe como nem onde terminará. A 
furgoneta foi carregada pelos homens, auxiliados ladridos de 
estímulo do Achado, [...] A furgoneta fez a manobra e desceu a 
ladeira. Chegando à estrada virou à esquerda. Marta chorava 
com os olhos secos, Isaura abraçava-a, enquanto o Achado se 
enroscava a um canto do assento por não saber a quem acudir 
(SARAMAGO, 2000, p. 348 - 349). 

 
 José Saramago, ao atualizar o mito da caverna de Platão, realiza uma 
profunda análise da sociedade moderna. Segundo o escritor, as pessoas vivem 
em uma grande caverna, seus desejos são movidos por sombras, essas 
sombras são ideologias que as alimentam todos os dias, mantendo-as 
afastadas do poder. A família de Cipriano Algor consegue superar suas 
amarras, deixando um exemplo de que outro mundo é possível. Os conceitos 
de pós-modernidade, ainda que muito polêmico, propicia uma leitura para o 
romance, quando é apresentado como símbolo ícone da sociedade 
contemporânea o shopping center, como um espaço que cria novas relações 
no âmbito social, gerando uma cultura do consumismo em um templo super 
protegido, como vimos nos argumentos de Ricardo Freitas. 
Saramago apresenta toda estas mudanças deixando transparecer uma visão 
muito pessimista desta sociedade pós-moderna. Com certeza Saramago 
enquadra-se nos críticos tanto da modernidade como também da pós-
modernidade, como (BERMAN, 1986, 163) denomina desespero cultural, 
segundo ele, toda a vida moderna parece oca, estéril, rasa, vazia de 
possibilidades humanas: tudo o que se assemelha a liberdade ou beleza é na 
verdade um engodo, destinado a produzir escravização e horror ainda mais 
profundo. Como percebermos as passagens que destacam a figura do Centro é 
apresentado a partir de uma visão pessimista, no Centro a vida parece oca, 
vazia de possibilidades humanas, o que prevalece é o simulacro do simulacro. 
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RESUMO  

A presente comunicação visa fazer uma análise da Modernidade 

relacionando duas cidades Lisboa e Paris. Para isso tomaremos 

como representantes dessas transformações os poetas Cesário 

Verde e Charles Baudelaire, especialmente nos poemas 

Sentimento dum Ocidental e em alguns poemas do Le Spleen de 

Paris. Charles Baudelaire recapturou em uma forma literária, toda 

uma época que se transformou nos costumes e na estética. Ele 

procurou por meio da estética buscar entendimento para um 

mundo que estava em mudança.  A noção de modernidade para 

o poeta estaria associada à missão contemporânea da arte. 

Estabelecendo uma nova ideia de modernidade. De forma 

paradoxal o poeta português Cesário Verde retrata também o 

espaço urbano em seu poema Sentimento dum Ocidental o 

poema registra as percepções e as impressões de um observador 

caminhando nas ruas noturnas da cidade, um eu lírico que 

descreve um passeio solitário que não é apenas um movimento 

no espaço das ruas da cidade; é também um processo no tempo, 

uma viagem para dentro da noite durante a qual o narrador 

penetra e confronta o mundo simbólico de sombras reais que é a 

cidade noturna. A cidade, nesse contexto, representa o todo da 

civilização ocidental a que Portugal pertence e o sentimento que 

ela provoca é ao mesmo tempo um produto dessa civilização e 

um protesto contra ela. Para aprofundar nossa análise teremos 

como base as teorias de Berman (1985), Baudelaire (2006) e 

Perrone-Moisés (2003).  

PALAVRAS-CHAVE: paradoxos da modernidade; Cesário Verde; 

urbanização. 
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RESUMO  

O Quinze, romance publicado em 1930, por Rachel de 

Queiroz, apresenta uma visão crítica das relações sociais 

e humanas, alçando como protagonista, Conceição, uma 

figura feminina, intelectual e professora. A profissão do 

magistério faz com que essa personagem, que prenuncia, 

ainda no início do século, o lento processo da evolução 

feminina na sociedade brasileira, questione, de forma 

contundente, a sociedade na qual está inserida, o que faz 

com que possa ser classificada como heroína 

problemática, na concepção do crítico literário Alfredo Bosi 

(1994). Desse modo, o objetivo desse trabalho é discutir o 

modo como é representada essa personagem feminina e, 

consequentemente, mostrar como ela problematiza os 

valores da sociedade patriarcal brasileira nas primeiras 

décadas do século XX. A análise do romance respalda-se 

nos estudos de Dacanal (1986) e Bosi (1994) acerca do 

romance de 30, bem como nas contribuições teóricas de 

Almeida (1998), Freyre (2000), Falci (2001) e Assis (2010) 

sobre a complexa relação feminina com o espaço 

patriarcal vigente até meados do século XX.  

PALAVRAS-CHAVE: sociedade patriarcal; O Quinze; 
heroína problemática. 
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 O Quinze integra um conjunto de obras escritas a partir de 1928, 
denominadas, genericamente, de romance de 30. Os escritores que criaram 
obras ficcionais, a partir deste período, enfocaram temáticas voltadas à crítica 
social, também sendo chamados, segundo Dacanal (1986) de regionalistas de 
30 ou neo-realistas. Segundo o autor, uma das características que entornam o 
romance de 30 é a verossimilhança, seguindo a tradição da ficção 
realista/naturalista européia do século XVIII. Isto significa que “o que é narrado 
é verossímil, é semelhante à verdade. Se não aconteceu, poderia ter 
acontecido no mundo real, histórico” (DACANAL, 1986, p.13).  

Isso faz com que as obras apresentem, em maior ou menor grau, uma 
intrínseca relação com a sociedade da época, representando, não raras vezes, 

RESUMO: O Quinze, romance publicado em 1930, por 
Rachel de Queiroz, apresenta uma visão crítica das 
relações sociais e humanas, alçando como protagonista, 
Conceição, uma figura feminina, intelectual e professora. 
A profissão do magistério faz com que essa personagem, 
que prenuncia, ainda no início do século, o lento 
processo da evolução feminina na sociedade brasileira, 
questione, de forma contundente, a sociedade na qual 
está inserida, o que faz com que possa ser classificada 
como heroína problemática, na concepção do crítico 
literário Alfredo Bosi (1994). Desse modo, o objetivo 
desse trabalho é discutir o modo como é representada 
essa personagem feminina e, consequentemente, 
mostrar como ela problematiza os valores da sociedade 
patriarcal brasileira nas primeiras décadas do século XX. 
A análise do romance respalda-se nos estudos de 
Dacanal (1986) e Bosi (1994) acerca do romance de 30, 
bem como nas contribuições teóricas de Almeida (1998), 
Freyre (2000), Falci (2001) e Assis (2010) sobre a 
complexa relação feminina com o espaço patriarcal 
vigente até meados do século XX. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sociedade patriarcal; O Quinze; 
heroína problemática. 
 



 

 

 

117 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

117 

as estruturas históricas de uma sociedade rural patriarcal em declínio, mas que 
ainda apresenta marcas latentes desse sistema social, que perdurou, no Brasil, 
desde o início da colonização até meados do século XX.  

A obra em análise reporta-se à sociedade patriarcal nordestina em 
relação a qual, segundo Miridan Knox Falci (2001), perduraram tradições 
antigas e específicas, onde nas extensas fazendas de gado ou de algodão a 
mão-de-obra livre e a escrava conviveram lado a lado. Nesse espaço de 
miscigenação, onde a população de origem portuguesa se mesclou com a 
negra e a indígena, segundo a autora, “gestou-se uma sociedade 
fundamentada no patriarcalismo. Altamente estratificada entre homens e 
mulheres, entre ricos e pobres, entre escravos e senhores, entre ‘brancos’ e 
‘caboclos’” (FALCI, 2001, p. 242). 

Nesse sentido, o romance da década de 30 é fundamental para entender 
o percurso da mulher brasileira na sociedade brasileira do século XX, sendo 
ele: O Quinze, publicado em 1930, por Rachel de Queiroz, que traz como 
protagonista, ou co-protagonista, uma personagem feminina que, de algum 
modo, desafia a ordem instituída por uma sociedade patriarcal, que perdurou 
por séculos, e tenta marcar sua inserção no mundo. Esse romance apresenta 
Conceição como uma personagem visionária, que luta para ter um lugar na 
sociedade onde vive, fazendo disso algo revolucionário para uma época na 
qual mulheres eram destinadas apenas aos afazeres domésticos. Ao sair deste 
estereótipo estabelecido, ela acaba entrando em conflito com a sociedade e 
com sua família, causando diversas perdas e grandes dissabores. 

O Quinze, como outros romances da época, representa a grande seca 
vivida, inclusive pela autora Raquel de Queiroz e sua família, em 1915. Como 
salienta a autora, o romance a colocava “em contato com a fragilidade da vida, 
sua precariedade, sob vários aspectos (...) A seca era tão violenta, a miséria 
tão gritante, que hoje em dia é difícil ter uma noção do quanto o abandono era 
total” (apud NERY, 2002, p. 67).  Essa obra pode ser considerada como ficção 
regionalista na medida em que revela, por meio da realidade social e humana 
representada no romance, uma profunda vivência da região.  Por isso, Assis e 
Santos enfatizam que: 

 
Como todo tipo de arte, a Literatura está vinculada a sociedade 
em que se origina. Não há artistas completamente indiferentes 
à realidade, pois, de alguma forma, todos participam e 
interagem com a sociedade. Partindo das experiências 
pessoais e sociais, o artista recria a realidade. Ao fazer isso, 
ele transmite seus sentimentos e idéias. A obra literária é 
resultado das relações dinâmicas entre escritor e sociedade. 
Mesmo que a Literatura não esteja necessariamente presa a 
essa sociedade, é possível acompanhar a História observando 
a relação entre suas transformações e os diversos momentos 
da História da Literatura. (ASSIS & SANTOS, 2010, p.1) 

 
Dessa forma, a obra seria uma precursora do romance de 30, por 

apresentar uma visão extremamente crítica daquela sociedade, das primeiras 
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décadas do século XX, sobretudo no que diz respeito à condição feminina. Este 
romance narra duas histórias simultaneamente: uma enfocando o vaqueiro 
Chico Bento e sua família, que tentam se livrar da seca e, consequentemente, 
da fome; outra enfoca a relação afetiva entre Vicente e Conceição.  É a partir 
deste segundo plano narrado na obra que será baseada a análise da 
personagem Conceição. 

Conceição caracteriza-se por possuir grandes qualidades intelectuais, o 
que não era muito comum no início do século XX, quando se passa a ação da 
obra. Além de ser professora, ela luta por um lugar na sociedade, utilizando a 
leitura não só como ferramenta de trabalho, mas como forma de ler 
criticamente o mundo do qual faz parte, conforme podemos observar na 
seguinte passagem: 
 

Todos os anos, nas férias da escola, Conceição vinha passar 
uns meses com a avó (que a criara desde que lhe morrera a 
mãe), no Logradouro, a velha fazenda da família, perto do 
Quixadá. Ali a moça tinha o seu quarto, os seus livros, e, 
principalmente, o velho coração amigo de Mãe Nácia 
(QUEIROZ, 1990, p.09). 

  
Essas qualidades intelectuais provocam um grande choque em relação 

aos homens, já que Conceição não consegue aceitar Vicente, o primo 
fazendeiro a quem estaria destinada a unir-se em laços matrimoniais, por ele 
não ter o mesmo interesse na leitura que ela, considerando-o restrito a vida do 
campo e desinteressado, conforme seguinte fragmento: 

 
Foi então que lembrou que, provavelmente, Vicente nunca lera 
o Machado... Nem nada do que ela lia. Ele dizia sempre que, 
de livros, só o da nota do gado... Num relevo mais forte tão 
forte quanto nunca o sentira, foi-lhe aparecendo a diferença 
que havia entre ambos, de gosto, de tendências, de vida. O 
seu pensamento, que até há pouco se dirigia ao primo como a 
um fim natural e feliz esbarrou nessa encruzilhada difícil e não 
soube ir adiante. (QUEIROZ, 1990, p.126). 
 

Com relação a isto, Almeida ressalta a importância da profissão do 
magistério para a ascensão feminina no mercado de trabalho. Apesar do fato 
de que, desde o início, essa profissão ter sido desvalorizada econômica, social 
e intelectualmente, representou um início na lenta evolução social feminina. 
Para a autora, 

 
Apesar de a profissão docente surgir marcada por estereótipos 
de maternidade, ela representou o primeiro passo dado pelas 
mulheres, naqueles tempos, para obterem alguma instrução e 
conseguirem o ingresso no campo profissional. Em que pesem 
os preconceitos vinculados a condição sexual e às 
idiossincrasias masculinas, tal profissionalização significou [...] 
conseguir maior liberdade e autonomia num mundo que se 
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transformava e no qual buscavam ocupar outro espaço que 
não aquele que lhes reservava a sociedade masculina e 
andocrática, identificado com a vida do lar, inteiramente 
dedicada a família e às lides domésticas (ALMEIDA,1998, 
p.12). 
 

Em relação a essa emancipação proporcionada pelo exercício da 
profissão docente, a crítica feminista Constância Lima Duarte (2011) ressalta 
que tanto na obra O Quinze quanto em São Bernardo, as personagens 
femininas são capazes de romper com estereótipos e mostrar um engajamento 
político não muito comum na época. Para ela, “a profissão do magistério vai dar 
um novo discurso às mulheres, que se põem a denunciar injustiças, 
desestruturar verdades, e dão passos decisivos para “tornar-se mulher”, 
enquanto identidades conscientes e sujeitos da história” (DUARTE, 2011, p. 
52-53). 

Dessa forma, a evolução social e intelectual feminina, no início do século 
XX, foi marcada pelo preconceito e pela incredulidade dos homens em relação 
à capacidade da mulher em construir sua própria trajetória. Nesse sentido, 
Conceição sofre dessa não aceitação de suas capacidades intelectuais e 
profissionais. Sobre isso, Falci enfatiza que a instrução nem sempre permitia 
que a mulher saísse do ambiente privado das fazendas e fosse considerada 
uma cidadã política. Segundo ela, “no sertão nordestino do século XIX, a 
mulher da elite, mesmo com um certo grau de instrução, estava restrita à 
esfera do espaço privado, pois a ela não se destinava a esfera pública do 
mundo econômico, político, social e cultural” (FALCI, 2001, p. 251). 

Um aspecto interessante na personagem Conceição é que ela não se 
submete ao papel tradicional imposto por aquela sociedade, na qual a mulher 
estava destinada ao casamento e à maternidade. Contudo, mesmo sem ter um 
filho biológico, ela adota o afilhado Duquinha, mostrando o papel de mãe 
independe dos laços biológicos: 

 
Circunvagou os olhos pela sala, pelos quartos, a mesa cheia 
de livros, fixou-os em Duquinha que sentado no chão fazia a 
bruxa cavalgar a lata... – É preciso criar seu ambiente... e até, 
no meu, brinca uma criança... (QUEIROZ, 1990, p.126). 

 
Conceição apresenta qualidades intelectuais, o que não era considerado 

adequado para uma mulher na época. Devido a essas qualidades, ela 
demonstra uma visão critica e libertária da sociedade, levando-a a ajudar os 
pobres e oprimidos, que, em uma época de sequidão e fome, além de ministrar 
suas aulas diárias, ela dirigia-se até o campo de concentração, onde ficavam 
os retirantes da seca e ajudava a todos, tratando-lhes e dando um pouco de 
atenção, conforme seguinte fragmento: 

 
Conceição passava agora quase o dia inteiro no Campo de 
Concentração, ajudando a tratar, vendo morrer às centenas as 
criancinhas lazarentas e trôpegas que as retirantes atiravam no 
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chão, entre montes de trapos, como um lixo humano que aos 
poucos se integrava de todo no imundo ambiente onde jazia. 
Dona Inácia, as vezes que podia, acompanhava a neta nessa 
labuta caridosa, em que a moça empregava o melhor de sua 
natureza. (QUEIROZ, 1990, p.127). 
 

Conforme já ressaltado anteriormente, esta personagem demonstra uma 
visão critica da sociedade, Conceição é uma mulher humanista, com ideais 
revolucionários e detentora de conhecimento: 

 
Conceição, ante aquela ouvinte inesperada, tentou fazer uma 
síntese do tema da obra, procurando ingenuamente 
encaminhar a avó para suas tais idéias: - Trata da questão 
feminina, da situação da mulher na sociedade, dos direitos 
maternais, do problema... Dona Inácia juntou as mãos, aflita: - 
E minha filha, para que uma moça precisa saber disso? Você 
quererá ser doutora, dar para escrever livros? Novamente o 
riso da moça soou: - Qual o que mãe Nácia! Leio para 
aprender, para me documentar... (QUEIROZ, 1990, p.124). 
 

Dessa forma, podemos perceber que Conceição tratava de questões 
que não condiziam com o que era esperado para uma mulher da época. 
Questões femininas, da posição da mulher na sociedade, dos direitos 
maternais, não eram assuntos adequados a uma moça de família. Sendo 
assim, Conceição mesmo sendo reprovada pelos assuntos que discutia e as 
ideias que a dominava, não deixava de mostrar seu ponto de vista perante 
todos.   

Gilberto Freyre, logo no inicio do capitulo “A Mulher e o Homem”, que 
integra a obra Sobrados e Mucambos, salienta que: “Também é característico 
do regime patriarcal do homem fazer da mulher uma criatura tão diferente dele 
quanto possível. Ele o sexo forte, ela o fraco; ele o sexo nobre, ela o belo”. 
(2000, p.125).  Essa caracterização da mulher no sistema patriarcal, 
evidenciada por Freyre, não condiz com Conceição. Ela, ao contrário das 
mulheres de sua época, não se submetia as normas impostas pelos homens. 
Conceição, por exemplo, fugindo dos costumes de sua época, decide não se 
casar e continuar com as suas aulas e suas leituras literárias, políticas e 
feministas, rompendo, assim, com o padrão feminino daquele inicio de século. 

Em O Quinze, Conceição resiste à ordem social imposta, não aceitando 
aquilo que a sociedade da época determina a ela. A personagem luta por sua 
independência e liberdade e a encontra na educação. Com leitura de livros, de 
criticas, de ideias universais e dentro do próprio contexto escolar, ela adquire 
essa liberdade, podendo se constituir como sujeito pensante por meio de suas 
leituras. Desse modo, torna-se o que Bosi (1994), baseando-se nos estudos 
dos teóricos marxistas Georg Lukács e Lucien Goldmann, denomina de heroína 
problemática na medida em que questiona os valores daquela sociedade. A 
denominação de herói problemático encaixa-se em Conceição, uma vez que a 
personagem resiste ao meio social em que vive. Segundo Bosi: 
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O ‘herói’ é sempre um problema: não aceita o mundo, nem os 
outros, nem a si mesmo. Sofrendo pelas distâncias que o 
separam da placenta familiar ou grupal, introjeta o conflito 
numa conduta de extrema dureza que é a sua única mascara 
possível (BOSI, 1994, p. 403).  
 

Sobre esse herói problemático do romance, Lukács (2000), na sua obra 
clássica Teoria do romance, afirma que o herói do romance nasce do 
alheamento face à realidade exterior, provocado pela fratura entre a essência 
do herói e o mundo circundante. Segundo Lukács, o mundo representado pelo 
romance é marcado pelo “silêncio dos deuses”, uma vez que o herói torna-se 
responsável pelos seus atos. Para Lukács, a “problemática [do personagem 
central do romance] não reside em suas chamadas “falsas tendências”, mas 
precisamente no fato de querer realizar, de algum modo, o âmago de sua 
interioridade no mundo”. (2000, p. 142). 

Desse modo, os personagens centrais do romance são heróis 
problemáticos quando tornam-se condenados a fazer escolhas, como é o caso 
de Conceição que se opõe a tudo que é destinado à mulher naquele contexto, 
mostrando autenticidade, não aceitando as condições imposta às mulheres, 
revelando seu desejo de igualdade social. Também ela caracteriza-se por ser 
uma mulher com uma criticidade forte: ela não aceita seu meio social, o que a 
sociedade determina como adequado ao papel feminino. Ela não aceita que 
Vicente, seu suposto pretendente, tenha relacionamentos com outras 
mulheres, o que na época era comum devido ao que Freyre chama de duplo 
padrão de moralidade, que dava ao homem “todas as oportunidades de ação 
social, de contatos diversos, limitando as oportunidades da mulher ao serviço e 
às artes domésticas” (2000, p. 125).  

E, principalmente, tendo esse argumento como um dos fatores, não 
aceita o casamento que é o que mais evidencia seu papel como heroína 
problemática, ao rejeitar um dos pilares fundamentais da sociedade patriarcal 
vigente naquele inicio de século. Como enfatiza Ingrid Stein, tanto o celibato 
quanto à ordem religiosa eram opções pouco sedutoras à mulher, uma vez que 
só o casamento conferia à mulher um status social que ela sozinha jamais 
conseguiria. Para essa autora, “casar-se representava na vida da mulher uma 
função importantíssima, pois só com isto ela obtinha um status social mais 
elevado” (1984, p. 32). 

Conceição se apaixona por um Vicente que tem um modo de viver 
rústico, é fazendeiro, trabalhador, e quer, a todo custo, ver a fazenda crescer. 
Com efeito, ele não aprecia os estudos mais complexos, conforme podemos 
observar nos seguintes fragmentos extraídos das obras: 

 
Todo dia a cavalo, trabalhando, alegre e dedicado, Vicente 
sempre fora assim, amigo do mato, do sertão, de tudo que era 
inculto e rude. (QUEIROZ, 1990, p.16). 
 

Mas observa-se que Conceição vivencia uma relação afetiva frustrada 
devido à incapacidade de se submeter às normas impostas às mulheres. Isto 



 

 

 

122 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

122 

causa um distanciamento na relação entre ela e Vicente. Vicente tem seu 
trabalho e suas preocupações, que são muitas devido ao grande prejuízo que a 
seca vem causando na região e em seu rebanho, enquanto Conceição 
demonstra outras preocupações, como ajudar ao povo necessitado, que foge 
da seca. Assim, eles acabam por distanciar-se um do outro, mostrando 
interesses inconciliáveis. 

Mesmo com as insatisfações da personagem, o leitor provavelmente não 
espera o desfecho ocorrido no romance. Conceição decide ficar sozinha e 
aceitar a vida de professora, criando um menino sem um marido para ajudá-la, 
alegando que nunca conhecera alguém que valesse a pena, conforme mostra o 
seguinte fragmentos da obra: 

 
Perguntei qual o motivo de sua abstração... 
-Estava pensando que Lourdinha é muito feliz... 
O rapaz insinuou um galanteio: 
-Mas, Dona Conceição, a senhora não tem felicidade igual 
porque não quer... 
Conceição riu: 
Quem lhe disse? [...] 
Conceição riu novamente: 
-Mas se eu nunca encontrei ninguém que valesse a pena! 
(QUEIROZ, 1990, p.147). 
 

Com relação ao final da obra O Quinze, no qual o amor entre Conceição 
e Vicente acaba frustrado, Assis e Santos concluem que: 

 
Mais que mera história de um amor irrealizado da mocinha que 
lê romances franceses e sonha com o primo, moço rude 
entregue ao trabalho árduo de cuidar de gado, a narrativa de 
Conceição e Vicente é a história de um desencontro amoroso 
proposital. Rachel de Queiroz revelou uma percepção de 
extrema sutileza ao encaminhar distintamente o destino deste 
casal, cujo enredo em outro romance teria o típico final em que 
o mocinho casa-se com a mocinha, nesta perspectiva sua 
narrativa abre uma discussão sobre a questão de gênero. 
Inicialmente os sentimentos de um personagem para com o 
outro são descritos como se a possibilidade do casamento 
entre eles fosse realmente concreta. Porém, se Vicente rompia 
com a tradicional cultura de que o estudo formava homens de 
verdade, Conceição rompia com a cultura de que a realização 
da mulher estava no casamento (ASSIS & SANTOS, 2010, 
p.3).  
 

A intenção da autora Raquel de Queiroz parece ser realmente a de 
romper com esta perspectiva que todos esperam: a de um final feliz entre a 
mocinha e o mocinho, em função da idealização que a sociedade faz de um 
homem e de uma mulher. Ambos os personagens são desmistificados e 
apresentam um fim um tanto ideológico, em que eles seguiam caminhos que 
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consideravam melhores para suas vidas e não o que a sociedade lhes impunha 
como correto. Para Kettner: “A frustração de um final romântico entre Vicente e 
Conceição em O Quinze quebra esse estereótipo do feminino.” (2009, p.3). Já, 
para Furtado e Costa, Conceição não podia ser feliz, pois convive com a 
maioria subjugada e divide com ela o anseio por justiça e o bem comum, e 
comenta que talvez por isso tenha uma ideologia socialista (2009, p. 95). 
Refletindo sobre o desfecho do romance, constata-se que foi condizente com a 
realidade que a autora queria imprimir a obra, ainda mais em uma época 
marcada pela cultura patriarcal, na qual as mulheres não tinham vez nem voz. 
Nesse sentido, é relevante lembrar que o código civil que vigorou no Brasil até 
1916, dava ao homem, pai, marido ou outro parente qualquer, o poder de 
decidir o destino da mulher.  

Em O Quinze, Conceição persiste em seus ideais, mas ao segui-los, 
acaba ficando sozinha, pois havia algumas interferências que a impediam de 
ficar com Vicente, mas será que Vicente a aceitaria com suas perspectivas?  

Para Alves, umas das marcas dos romances de Raquel de Queiroz é a 
solidão nas trajetórias de suas heroínas, as quais, como Raquel mesmo define, 
“são almas indomáveis” (apud NERY, 2002, p. 119). E a autora ainda 
acrescenta que suas heroínas “atravessam tempestades e precisam se refazer” 
(apud NERY, 2002, p. 110). Esse é o caso não só de Conceição, como de 
Noemi, de Caminho das Pedras (1937), de Guta, de As três Marias (1939), de 
Dora, de Dora, Doralina (1977) e de Maria Moura, de Memorial de Maria Moura 
(1992).  

 
O feminino na obra de Rachel vem marcado pelas dolorosas 
experiências de suas protagonistas, que incluem (con)viver 
com a  seca, sofrer perdas, buscar o amor e alternativas de 
inserção social,  repetir muitas vezes o destino materno de que 
se tentou escapar.  Por outro lado, são essas perdas que 
tornam suas mulheres nítidas  em relação a seus homens 
apagados. É pela falta que Rachel de Queiroz completa de 
expressividade suas personagens femininas (ALVES, 2008, 69-
70). 

 
Com certeza, esse não era o fim que todos os leitores esperavam do 

romance O Quinze, mas é ele que traz o verdadeiro valor da personagem 
Conceição, que impôs as suas vontades a qualquer custo e que colocou seus 
valores acima de qualquer outra coisa imposta pela sociedade patriarcal da 
época, mostrando-se assim uma mulher de posicionamento e garra. 
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RESUMO  

A via crucis do corpo, coletânea de contos de Clarice Lispector, 

publicada em 1974, traz a baila o corpo feminino e suas 

necessidades sexuais, vistas por um ângulo cru, despojado de 

quaisquer pudores ditados por uma sociedade patriarcal. A autora 

informa aos leitores, na nota de Explicação da obra, que se 

tratava de uma encomenda de seu editor e, mesmo com a 

obrigação da escrita, os contos foram fluindo de maneira fácil, 

tamanha sua inspiração. A crítica, como será observado no 

decorrer do trabalho, não recebeu de maneira positiva esses 

contos, que discutem cada um a seu modo, o perfil de múltiplas 

mulheres e seus inúmeros questionamentos. Esses 

questionamentos que aparentemente partem da emblemática 

questão sexual, e envolvem questões corporais e etárias, 

transcendem-nas, apontando em seu reverso a constante 

preocupação da autora em esmiuçar as profundezas da alma 

humana. Nessa aventura pelo corpo, a autora conta com a 

presença de prostitutas, idosas com a sensualidade aflorada, 

travestis, dentre outros exemplos de perfis marginalizados. 

Inusitado em nossa literatura, especialmente na ficção da autora, 

já reconhecida como preocupada apenas com questões de cunho 

existencial, esses temas ganham uma importante conotação 

quando revistos pela ótica da Crítica Feminista e sua amplidão de 

conceitos teóricos que nos permite refletir a respeito desse 

arriscado projeto literário. O corpus central deste estudo, que se 

embasa, entre outros, nos estudos de Pierre Bourdieu (2005) e 

Wilma Arêas (2005), concentra-se no conto “Miss Algrave”, que 

expõe a figura feminina exposta a um enfrentamento de suas 

próprias carências e traumas.  

PALAVRAS-CHAVE: Clarice Lispector; “Miss Algrave”; crítica 

feminista. 
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A literatura de autoria feminina brasileira iniciou seu percurso no século 
XIX, quando vigorava o Romantismo, com Maria Firmino dos Reis. Nascida em 
1825, três anos após a independência, a escritora maranhense presenciou, ao 
longo do século XIX, a par da consolidação da literatura brasileira, a formação 
de um cânone literário marcadamente masculino, branco e elitista, com 

RESUMO: A via crucis do corpo, coletânea de contos de 
Clarice Lispector, publicada em 1974, traz a baila o corpo 
feminino e suas necessidades sexuais, vistas por um 
ângulo cru, despojado de quaisquer pudores ditados por 
uma sociedade patriarcal. A autora informa aos leitores, 
na nota de Explicação da obra, que se tratava de uma 
encomenda de seu editor, e mesmo com a obrigação da 
escrita, os contos foram fluindo de maneira fácil, tamanha 
sua inspiração. A critica, como será observado no 
decorrer do trabalho, não recebeu de maneira positiva 
estes contos, que discutem cada um a seu modo, o perfil 
de múltiplas mulheres e seus inúmeros questionamentos. 
Estes questionamentos que aparentemente partem da 
emblemática questão sexual, e envolvem questões 
corporais e etárias, transcendem-nas, apontando em seu 
reverso, a constante preocupação da autora em esmiuçar 
as profundezas da alma humana. Nesta aventura pelo 
corpo, a autora conta com a presença de prostitutas, 
idosas com a sensualidade aflorada, travestis, dentre 
outros exemplos de perfis marginalizados. Inusitado em 
nossa literatura, especialmente na ficção da autora, já 
reconhecida como preocupada apenas com questões de 
cunho existencial, estes temas ganham uma importante 
conotação quando revistos pela ótica da Critica Feminista 
e sua amplidão de conceitos teóricos que nos permite 
refletir a respeito deste arriscado projeto literário. O 
corpus central deste estudo, que se embasa, entre 
outros, nos estudos de Pierre Bourdieu (2005) e Wilma 
Arêas (2005), concentra-se no conto Miss Algrave, que 
expõe a figura feminina exposta a um enfrentamento de 
suas próprias carências e traumas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Clarice Lispector; Crítica feminista; 
Miss Algrave. 
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algumas exceções de mulatos como o romancista Machado de Assis e o 
conterrâneo da autora, o poeta Gonçalves Dias, que alcançaram ainda em vida 
o reconhecimento do público e da crítica literária. Maria Firmino dos Reis, por 
sua vez, autora do primeiro romance abolicionista e feminino – Úrsula, de 1859, 
obra de indiscutível qualidade literária, teve que conviver com o anonimato e a 
indiferença por parte da crítica. 

Dessa forma, o cânone brasileiro que se consolida no Romantismo, ao 
longo do século XIX e grande parte do século XX, apresentou um caráter 
altamente sexista, excluindo as mulheres da participação na história literária. 
Não só a escritora maranhense ficara esquecida, como muitas outras do século 
XIX, cujas obras estão sendo redescobertas na atualidade. Entre os que 
advogam um conceito de cânone elitista, há o crítico Harold Bloom (2001) que 
considera natural a dominância masculina sobre a mulher. Para ele, o 
estudioso legítimo do cânone rejeita os apelos ideológicos e ainda ressalta: 
“mais vivos que nós, quem quer que sejamos esses autores são 
inevitavelmente homens e creio que “brancos” (BLOOM, 2001, p. 46). 

Nessa linha de interpretação, Leyla Perrone-Moisés (1998) concorda 
que o enfoque ideológico seria prejudicial à boa literatura. Ela critica os critérios 
de raça, classe e sexo na escolha e seleção de textos literários. Para ela, a 
própria literatura tende ser abolida com a despreocupação com a estética do 
texto literário que tem se verificado na atualidade. 

 Com efeito, a crítica da autora tem como alvo, sobretudo, os estudos 
culturais, ou Multiculturalismo, que emergem a partir dos anos 60, trazendo, em 
seu bojo, a revolta das minorias sociais, sexuais e étnicas que, como enfatiza 
Roberto Reis (1990), colocam o cânone sob suspeita, isto é, problematizam 
sua formação. Para Roberto Reis (1998), em se tratando do cânone literário 
não se pode negar o fato de que, numa dada circunstância histórica, indivíduos 
dotados de poder atribuíram estatuto literário a um texto, ou autor, em 
detrimento de outros, tornando-o canônico. Dessa forma, ficam evidentes as 
noções de poder que subjaz a formação de um cânone literário uma vez que, a 
seu ver, o mesmo “está impregnado dos pilares básicos que sustentam o 
mundo ocidental, tais como o patriarcalismo, o arianismo e a moral cristã” 
(REIS, 1998, p. 72).  Reis ressalta, ainda, que o cânone está a serviço dos 
poderosos que estabelecem hierarquias rígidas no todo social, funcionando 
como elemento de dominação. Para desconstruir esse processo, é necessário 
problematizar sua historicidade. Isso não significa, porém, que basta incluir 
alguns escritores não ocidentais ou mulheres, mas sim evitar hierarquias 
sociais que compartimentam a sociedade. Para ele, a própria canonização 
“precisa ser destrinchada nos seus emaranhados vínculos com as malhas do 
poder” (REIS, 1998, p.73). 

Para Linda Hutcheon (1951, p. 50), esses movimentos multiculturais, 
que representam as minorias excluídas e que questionam o cânone literário, 
“não formam movimentos monolíticos, mas constituem uma diversidade de 
reações a uma situação de excentricidades percebida por todos”.  

Ao abordar esse contexto de desprestígio da literatura de autoria 
feminina até meados do século XX, Lúcia Osana Zolin (2009, p. 328) afirma 
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que a literatura de autoria feminina não existia efetivamente, não aparecia no 
cânone tradicional. Até mesmo A história da literatura brasileira (1950), de 
Lúcia Miguel Pereira, crítica aceita no meio dos teóricos masculinos, refere-se 
apenas a Júlia Lopes de Almeida, talvez por não considerar as demais 
escritoras da época ou por considerar o valor estético inferior aos dos modelos 
dos escritores padrões, provando como o discurso dominador é incorporado 
naturalmente. 

Duarte (2011, p. 45) nos chama a atenção ainda para a Semana de Arte 
Moderna de 1922, evento no qual as escritoras não compareceram. Os nomes 
femininos foram bem poucos: Anita Malfatti, pintora, e Guiomar Novais, 
musicista. Não que não tivéssemos escritoras, mas as preocupações das mais 
produtivas da época estavam distantes do projeto modernista tal como ele foi 
elaborado, e o quanto estavam envolvidas em outro projeto – não 
necessariamente estético – mas principalmente ideológico, visando à 
emancipação da mulher, na tentativa de corrigir o atraso social e intelectual em 
que se encontrava a mulher brasileira. 

Segundo Zolin (2009), a obra de Clarice Lispector significa, na trajetória 
da literatura de autoria feminina no Brasil, um momento de ruptura com a 
reduplicação dos valores patriarcais que caracterizou a escrita feminina do 
século XIX e primeiras décadas do século XX. Com Perto do Coração 
Selvagem, publicado originalmente em início de 1944, Lispector inaugura outra 
forma de narrar dentro de um espaço tradicionalmente fechado a mulher, ou 
seja, este romance inicia a segunda fase da tradição literária feminina: a fase 
feminista. Apesar de não serem panfletárias, as obras dessa fase trazem a 
tona características que dizem respeito ao movimento feminista e suas 
conquistas: a) discussões a respeito dos valores patriarcais; b) textos que 
tornam visível a repressão feminina nas práticas sociais; c) tentativa de libertar 
a mulher da opressão que tem tolhido seus movimentos; d) e desmontagem 
dos alicerces das narrativas centradas na visão patriarcal do feminino. 

Sobre o impacto causado pela aparição da escritora em um momento 
literário em que predominavam os romances regionalistas, a primeira voz 
abalizada da crítica é de Antonio Candido (1970). Em um artigo 
significativamente intitulado No raiar de Clarice Lispector, o crítico realiza um 
estudo que é um ato de compreensão a jovem escritora, mostrando o espanto 
diante da novidade de seu estilo.  Candido sublinha ainda que a jovem 
estreante se aproximava de uns poucos violadores da rotina literária, tais como 
Mário de Andrade, com Macunaíma, e Oswald de Andrade, com Memórias 
sentimentais de João Miramar, escritores que conseguiram estender o domínio 
da palavra sobre regiões mais complexas e mais inexprimíveis, ou fazer da 
ficção uma forma de conhecimento do mundo das ideias. Talvez tenha sido 
antes de tudo esse aspecto do romance que o próprio Oswald perceberia ao 
colocar, entre os continuadores das altas cogitações estéticas da semana de 
Arte Moderna de 1922, Clarice Lispector ao lado de Guimarães Rosa. 
 Na esteira de Candido, Sérgio Milliet também saúda a estreia da 
escritora. Milliet (apud SÁ, 1979, p. 24) afirma que diante daquele nome 
desagradável, pseudônimo sem dúvida, pensou estar diante de mais uma 
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dessas mocinhas que principiam cheias de qualidade, mas que morreriam de 
ataque diante de uma crítica séria.  

Candido e Milliet preocuparam-se em marcar as diferenças de sua 
linguagem e não estabeleceram crítica a seu desempenho criador. Quem fez 
isso foi Álvaro Lins (1979). Em A experiência incompleta: Clarice Lispector, 
sobre os romances Perto do Coração Selvagem e O Lustre (1946), o crítico 
não deixa de reconhecer a originalidade e os méritos da escritora, mas 
considera o romance como incompleto e inacabado, sem unidade íntima, já 
que se sustenta mais por situações isoladas do que pelo conjunto. 

Lins (apud SÁ, 1979, p.29) situa o livro na categoria do que ele chama 
de literatura feminina, às características do temperamento feminino (potencial 
de lirismo, narcisismo) atribui à presença visível e ostensiva da personalidade 
da autora, em primeiro plano, na protagonista Joana. Segundo o crítico, Perto 
do Coração Selvagem é um romance original em nossas letras, embora não o 
seja na literatura universal, arriscando a crítica de influências negada por 
Antonio Candido. “Não tenho receio em afirmar, todavia que a Sra. Clarice 
Lispector é a primeira experiência definida que se faz no Brasil do moderno 
romance lírico, do romance que se acha dentro de uma tradição de um Joyce 
ou de uma Virgínia Woolf” (LINS, 1963, p. 193). No final de seu artigo, Lins 
informado de que a escritora é jovem, reconhece-lhe um poder de inteligência 
acima de sua idade, mas denuncia a falta de experiência vital, que vem do 
tempo e da intuição necessária ao romancista.  
 Olga de Sá (1979, p. 30) aponta que não ocorreu a Álvaro Lins, que um 
romance novo, fora dos moldes tradicionais, como ele mesmo o reconhece, 
recusaria uma trama com início, meio e fim e poderia terminar com um longo 
monólogo da protagonista, “aberto” para as possibilidades que oferece a 
cavalgada no cavalo novo, à procura do selvagem coração da vida. O crítico, 
no dilema de perceber uma originalidade, como foi o caso, mas não conseguir 
situá-la, refugia-se, então, no álibi da idade da autora e de sua falta de 
experiência humana. 

Trinta anos após a publicação de Perto do Coração Selvagem, a autora 
novamente surpreende seus leitores. Mas não se trata de uma experiência 
ainda mais radical em sua estrutura ficcional ou na contínua preocupação com 
a existência de seus personagens. Em 1974, divorciada de seu marido, com 
filhos para sustentar, Clarice Lispector se encontra em uma delicada situação 
econômica e, então, aceitando o pedido de seu editor, o poeta Álvaro Pacheco, 
escreve por encomenda, atividade que já havia realizado há muitos anos atrás. 
Os teóricos tentam explicar o fracasso literário que esta obra se tornou 
levando-se em conta os problemas financeiros e o curto espaço de tempo que 
a escritora teve para produzir. 

A crítica pouco se pronunciou a respeito desta obra. Não há registros de 
contribuições de Benedito Nunes, que como sabemos, foi o teórico que 
estudou mais fecundamente a obra de Lispector. A autora de A via crucis do 
corpo é totalmente diferente da escritora de Perto do Coração Selvagem, de A 
paixão segundo G.H. ou ainda da escritora de Água Viva obra publicada no ano 
anterior, e os leitores, mais uma vez, estranharam seu estilo. 
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Clarice recorre ao prefácio da obra, - Explicação – não a fim de preparar 
o espírito de seus leitores para a possibilidade de uma leitura difícil (como foi 
no caso de G.H.), mas para esclarecer a gênese da obra e suas possíveis 
implicações: 

 
Explicação 
O poeta Álvaro Pacheco, me encomendou três histórias que 
realmente aconteceram [...] Comecei no sábado. No domingo 
de manhã as três histórias estavam prontas [...] Eu mesma 
espantada. Todas as histórias deste livro são contundentes. E 
quem mais sofreu fui eu mesma. Fiquei chocada com a 
realidade. Se há indecências nas histórias não é culpa minha. 
Inútil dizer que não aconteceram comigo, com minha família e 
com meus amigos. Como é que sei? Sabendo. Artistas sabem 
das coisas. Quero apenas avisar que não escrevo por dinheiro 
e sim por impulso. Vão me jogar pedras. Pouco importa. Não 
sou de brincadeiras, sou mulher séria. Além do mais tratava-se 
de um desafio. Só peço a Deus que ninguém me encomende 
mais nada. Porque, ao que parece, sou capaz de 
revoltadamente obedecer, eu a inliberta. Uma pessoa leu meus 
contos e disse que aquilo não era literatura, era lixo. Concordo. 
Mas há hora para tudo. Há também a hora do lixo (grifo nosso). 
Este livro é um pouco triste porque eu descobri como criança 
boba, que este é um mundo cão. (LISPECTOR, 1998, p. 11-12) 

 
A crítica feminista liderada por Wilma Arêas (2005) realizou um estudo 

na tentativa de lançar novas luzes àquela obra tão mal vista. A pesquisadora 
afirma que a autora estava ciente de que se lançava em um projeto de escrita 
libertária que mostraria o cotidiano dos seres, em sua mais primitiva condição 
humana, focalizando a figura da mulher exposta a um enfrentamento de suas 
próprias carências e traumas. Segundo Arêas (2005), as treze narrativas giram 
em torno de mulheres e das necessidades do corpo e suas exigências, de 
maneira que a linguagem e o cenário erótico contribuem para o arranjo e o 
desfecho de todas as histórias.  

O diálogo com o tema religioso é iniciado pelo título que dialoga com o 
discurso bíblico da “via sacra”, “via crucis”, caminho da cruz e a relação entre o 
sagrado (via crucis) e o profano (do corpo) acontece no título A via crucis do 
corpo. Esse corpo pode ser entendido como o corpo humano, a carne, ou 
também como o corpo do texto. 

Pela primeira vez na sua literatura, o sexo aparece de forma tão direta e 
brutal. Para Arêas, os tabus sexuais são tratados por ela com a naturalidade de 
quem conhece perfeitamente a ótica feminina e que não tem medo de expor 
seus desejos e anseios. Lispector reclama a posse do corpo feminino e o 
retrata cursando a sua verdadeira “via crucis”.  

Clarice Lispector, mesmo tendo que escrever um livro sob encomenda, 
em que trata de um assunto tão polêmico como a sexualidade, não deixa de 
mostrar ao leitor que a escrita de A via crucis do corpo é um desafio e que, 
mesmo assim, sentia nela “nascer a inspiração” diante da arte da palavra. 
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Lispector, conforme nos diz Arêas (2005), ao compor os textos dessa obra, 
apresenta histórias carregadas de um humor irônico revelado tanto na 
popularidade de seus personagens, quase sempre de classe baixa (os contos 
abordam prostitutas, travestis, mendigos e marginais que vagueiam pelas 
noites cariocas), quanto nos acontecimentos absurdos mesclados de erotismo 
e melancolia que formam as histórias. 

Deixando de lado todo um alicerce que a crítica havia sedimentado num 
período de trinta anos, desde suas primeiras conquistas ainda jovem, com 
Perto do Coração Selvagem até a densa escrita fragmentária de Água Viva, 
Wilma Arêas afirma que em A via crucis do corpo, Clarice Lispector prova ao 
leitor que não se restringe apenas a temas abstratos ou de cunho 
existencialista, mostra que não está alheia à realidade do mundo e que tem a 
rara sensibilidade de lidar com os mais diversos temas de forma natural, como 
viver é natural, o sexo faz parte da vida; por meio de um discurso irônico.  

Nessa coletânea, de contos bastante significativos, nos quais as 
protagonistas escancaram seus desejos sexuais, cometendo algumas 
transgressões aos padrões vigentes, o erotismo surge como expressão de um 
limiar de uma consciência feminina que se rebela contra a opressão sexual em 
busca de seu quinhão de satisfação física e plenitude existencial.  

O conto Miss Algrave é o primeiro da coletânea e um dos mais 
contundentes no modo como mostra essa via crucis feminina do estar no 
mundo como um caminho de sacrifícios, frustração e renúncia.  

Sigmund Freud (2010), em O mal-estar na cultura, aborda o modo como 
o papel desempenhado pelo amor figura na origem da consciência, o que 
causa a inevitabilidade do sentimento de culpa. Para ele, o corpo é habitado 
pela linguagem do desejo, mas devido à opressão cultural há a manifestação 
do sentimento de culpa, o qual, para ele, tem duas origens: “o medo da 
autoridade e o posterior medo do supereu. O primeiro obriga a renunciar a 
satisfação dos impulsos; o segundo, além disso, compele à punição, visto que 
não pode se esconder do supereu a persistência dos desejos proibidos” (2010, 
p. 151). 

No caso da protagonista que intitula o conto analisado, o corpo passa a 
ser um depositário de dores e aflições, uma vez que na infância ela se tinha 
permitido algumas intimidades com o primo. Devido ao peso dos padrões 
morais vigentes em relação à imposição da castidade feminina, sentia-se 
abusada e, por isso, considerava toda a manifestação sexual como 
pecaminosa desde que “quando era pequena, com uns sete anos, brincava de 
marido e mulher com seu primo Jack, na cama grande da vovó”. (LISPECTOR, 
1998, p. 13).  

É importante destacar que sendo a infância o momento de formação do 
superego, esse internaliza os conflitos, proibições e limites impostos pela 
cultura. Para a protagonista, há a internalização do sentimento de culpa que 
leva a repulsa de qualquer ato que tenha algum significado erótico. Para Freud 
(2010), o sentimento de culpa resulta sempre da tensão do supereu repressor e 
o eu submetido a ele, exprimindo a necessidade de punição. Dessa forma, “o 
supereu atormenta o eu-pecador com os mesmos sentimentos de medo e fica 
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à espreita de ocasiões para fazer com que seja punido pelo mundo exterior” 
(FREUD, 2010, p. 148).    

Esse sentimento de culpa originado na infância faz com que a 
protagonista não se permita ver televisão, comer carne vermelha, soltar os 
belos cabelos. Além disso, ela evitava ficar nua, deixando mesmo até de tomar 
banho. Não se permitia tocar nem ser tocada: “tomava banho só uma vez por 
semana, no sábado. Para não ver seu corpo nu, não tirava a calcinha nem o 
sutiã” (LISPECTOR, 1998, p. 14). 

Dessa forma, Miss Algrave, que morava em Londres, era independente 
financeiramente, trabalhando como datilógrafa e morava sozinha em um 
apartamento, no espaço privado era uma mulher objetificada que nutria um 
grande preconceito em relação a tudo que envolvesse sexualidade, vendo 
imoralidade até mesmo nas crianças e animais: “A falta de moralidade estava 
no ar” (LISPECTOR, 1998, p. 15).  

Para Bourdieu, esse tipo de postura feminina é provocada pelo que ele 
chama de violência simbólica, invisível às próprias vítimas, uma vez que 
transforma em dominação natural a opressão construída culturalmente. Para o 
autor, a oposição masculino/feminino já é um construto social de oposição 
entre os gêneros. O corpo é, relativamente, um campo no qual a sociedade 
ancora sua tese para dominação masculina. Assim, “a diferença biológica entre 
os sexos, isto é, entre o corpo masculino e o corpo feminino, e, 
especificamente a diferença anatômica entre os órgãos sexuais, pode assim 
ser vista como justificativa natural da diferença socialmente construída entre os 
gêneros e, principalmente, da divisão do trabalho.” (2005, p. 25). 

Assim, embora Ruth, a protagonista, trabalhe, seja uma mulher bonita e 
independente e, portanto, tudo levaria a crer que estaria livre do jugo social, 
suas ações são norteadas pelos rígidos padrões de comportamento que regiam 
o comportamento das mulheres. Para ela, a virgindade e, portanto, a 
abstinência sexual, mesmo já numa idade mais madura, é concebida como 
uma consequência natural do fato de não ter se casado: “Solteira, é claro, 
virgem, é claro” (LISPECTOR, 1998, p. 13). A terrível solidão que a assola, 
mais que uma angústia existencial, está relacionada ao seu destino de mulher 
solteira, sem família: “A solidão a esmagava. Terrível não ter uma pessoa com 
quem conversar. Era a criatura mais solitária que conhecia” (LISPECTOR, 
1998, p. 15). 

Nesse sentido, é importante observar o foco narrativo do conto. A 
narrativa inicia-se in ultimas res, a partir do ponto de vista de um narrador 
onisciente neutro. Esse narrador acaba por dar pistas de um alter-ego, que 
constrói relações semânticas e sintáticas que remetem à interdição da fala. 
Desse modo, a personagem não diz, ela é dita, o que está implícito na primeira 
linha do texto: “Ela era sujeita a julgamento” (LISPECTOR, 1998, p. 13). 
Algumas fontes etimológicas traduzem a palavra julgamento que vem do latim 
judicare como “direito de dizer”, o que não é permitido a protagonista. Assim, a 
recorrência a palavra “fantasma” no conto também é significativa uma vez que 
aponta a ideia de lembrança, relacionada à culpa e à punição pelos momentos 
eróticos vivenciados com o primo na infância. As interdições na exposição da 
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fala e dos desejos da personagem estão explícitas também no seu nome, uma 
vez que Algrave sugere um jogo linguístico entre as palavras da língua inglesa 
all (toda) e grave (grave), o que é reiterado por meio de uma sintaxe fria, seca, 
objetiva, com períodos bastante curtos. 

Contudo, como afirma Freud (2010), os desejos proibidos não ficam 
invisíveis ao supereu repressor.  Por isso, Miss Algrave, ao vivenciar o conflito 
de não conseguir esconder o que é inato do ser humano, ou seja, a 
sexualidade acaba por criar uma situação imaginária de felicidade e satisfação 
sexual. De uma forma absolutamente fantasiosa, ela acaba sendo “possuída” 
pelo famoso Ixtlan, um ser misterioso, vindo de Saturno, que lhe aparece em 
forma de vento, ocasionando uma mudança na narrativa: “Foi então que 
aconteceu” (LISPECTOR, 1998, p. 15).   

Para Chevalier e Gheerbrant (2009), o simbolismo do vento pode 
apresentar vários aspectos. Pode ser uma força elementar que remete às 
figuras mitológicas dos Titãs, significando a cegueira da violência ou pode 
significar sopro, o que remete ao significado bíblico de “influxo espiritual de 
origem celeste” (p. 935). Com efeito, na bíblia, o vento atua sem ser visto como 
aparece no livro de João: “sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem 
para onde vai”. No conto, as duas interpretações não se excluem uma vez que 
remetem a violência cega dos desejos e ao significado espiritual, uma vez que 
após a união sexual com Ixtlan, ela considera que “Deus iluminava seu corpo”. 

É significativo, o fato de essa reviravolta na trajetória de Miss Algrave 
ocorrer em maio, quando no hemisfério norte havia as reminiscências das 
míticas festas pagãs, nas quais se celebravam a fertilidade da terra, o tempo 
quente, os instintos de acasalamento e os impulsos amorosos e sexuais por 
meio do casamento sagrado do deus verde com a donzela da terra. Dessa 
forma, ocorre o encontro sexual e, ao mesmo tempo, sagrado, entre Miss 
Algrave e a excêntrica figura de Ixtlan, que “tinha sobre a cabeça uma coroa de 
cobras entrelaçadas”.  Ele também se identifica como um ser de saturno, que 
remete a Saturday, dia de sábado, quando ocorre o fato, e também se 
relaciona com a ideia da primavera. Para Chevalier e Gheerbrant (2009), na 
Roma antiga, Saturno “estaria ligado às funções solares de fecundação, do 
governo e de continuidade da sucessão dos reinos, como as estações” (p. 
806). Por isso, toda uma gama de imagens mais solares na trajetória da 
protagonista, como a madrugada nascendo cor-de-rosa, os passarinhos 
cantando, os cânticos de “aleluia”. É quando a personagem toma consciência 
da própria libido e das exigências sexuais do corpo, passando, então, a ter uma 
relação erótica com o mundo ao seu redor, sentindo “como era bom viver. 
Como era bom comer carne sangrenta” (LISPECTOR, 1998, p.19). 

Essa passagem do sagrado ao profano, não transforma 
substancialmente a trajetória da personagem, uma vez que ela passa por 
processos radicais na busca do gozo. Ao tornar-se uma prostituta e viver em 
função dos desejos sexuais, mantendo relações com homens variados, Ruth 
Algrave não parece ter alcançado um status de felicidade real e realização 
pessoal. Ou seja, parece que a protagonista passa a viver em função da 
satisfação do desejo do outro e não de si própria.  
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Bourdieu explica esse modo de submissão e objetificação feminina ao 
ressaltar que a dominação masculina que constitui as mulheres como objetos 
simbólicos “tem por efeito colocá-las em permanente estado de insegurança 
corporal, ou melhor, de dependência simbólica: elas existem primeiro pelo e 
para, o olhar dos outros, ou seja, enquanto objetos receptivos, atraentes, 
disponíveis” (2005, p. 82). Isso  se evidencia no modo como Miss Algrave 
começa a vestir-se e a comportar-se,  vivendo em função da erotização e 
sedução do corpo. Bourdieu alerta que a objetificação feminina apresenta 
várias faces, e talvez a mais imperceptível e, por isso mesmo, a mais cruel, 
seja a suposta liberdade sexual.  Para ele, os que acreditam que as mulheres 
romperam com as formas tradicionais de repressão, vale o alerta de que a 
“exibição controlada do corpo como um sinal de “liberação”, basta mostrar que 
este uso do próprio corpo continua, de forma bastante evidente, subordinado 
ao ponto de vista masculino.” (2005, p.40). 
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RESUMO  

O projeto a ser apresentado tem como objetivo 

evidenciar as bases do feminismo com intuito de 

investigar as contribuições da obra “O segundo sexo” 

(1949) de Simone de Beauvoir, filósofa francesa. A 

pesquisa propõe apresentar um olhar voltado para a 

educação e as contribuições acerca da obra e do 

movimento feminista que marcou séculos e gerações. 

Procura-se destacar que o feminismo precisa ser 

debatido com mais ênfase no âmbito educacional com o 

estudo de escritoras como Simone de Beauvoir que 

marcou o movimento e fez parte da história que precisa 

ser conhecida e analisada ao considerar seus impactos 

históricos, culturais e sociais. Em vista disso, a questão 

norteadora deste projeto se configura como: quais as 

contribuições da obra de Simone de Beauvoir para a 

área da educação? Para atender aos objetivos e 

responder a questão deste projeto será realizado um 

mapeamento sobre a discussão e abordagem do 

feminismo e mais especificamente a obra O segundo 

sexo (1949) de Simone de Beauvoir no banco de dados 

de teses e dissertações da CAPES na área de 

educação.  

PALAVRAS-CHAVE: educação; feminismo; Simone de 

Beauvoir. 
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RESUMO  

A modernidade caracteriza-se, no pensamento 

filosófico, como uma nova forma de pensamento e 

visão de mundo que procura a partir de conceitos 

chaves, tais como razão técnica, progresso, 

emancipação e sujeito, desenvolver uma reflexão 

sobre o homem e sobre o mundo que se oponha ao 

modelo teleológico e organicista da escolástica. Esse 

período, inaugurado pelo Renascimento, representa 

uma profunda mudança na busca dos fundamentos 

filosóficos do conhecimento. Entre os representantes 

desse movimento, Descartes pode ser apontado como 

um dos principais pensadores. Em sua reflexão 

renuncia àqueles conhecimentos tradicionais que 

mostravam equívocos e procura, através da instituição 

de um novo Método, verdades que sejam 

inquestionáveis. Na presente comunicação 

procuraremos apontar como Descartes, partindo de 

uma dúvida metódica, chega a primeira certeza clara e 

evidente, cristalizada na frase “penso, logo existo”. 

Após procuraremos mostrar como essa reflexão inicia 

o período conhecido como modernidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Descartes; modernidade; 

sujeito. 
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Introdução 
 

Ao longo da história, a visão de homem e sua função dentro da 
sociedade foram alteradas demasiadas vezes. O homem medieval, por 
exemplo, passou por transformações e teve que se adequar a uma realidade 
moderna. A partir dai podemos refletir: O homem verdadeiramente mudou suas 
concepções ou a realidade, agora transformada, pedia uma mudança de 
comportamento? É importante olharmos para estas questões através de um 
viés dialético em que possamos entender que este homem com anseios por 
mudanças reflete sua imagem em um contexto, ao passo que esse contexto 
instiga o homem a transformação.  

A transformação de dada situação ou condição ocorre quando a 
insatisfação com as soluções ou verdades impostas torna-se densa. Isto 

RESUMO: A modernidade caracteriza-se, no 
pensamento filosófico, como uma nova forma de 
pensamento e visão de mundo que procura a partir de 
conceitos chaves, tais como razão técnica, progresso, 
emancipação e sujeito, desenvolver uma reflexão sobre o 
homem e sobre o mundo que se oponha ao modelo 
teleológico e organicista da escolástica. Esse período, 
inaugurado pelo Renascimento, representa uma profunda 
mudança na busca dos fundamentos filosóficos do 
conhecimento. Entre os representantes desse 
movimento, Descartes pode ser apontado como um dos 
principais pensadores. Em sua reflexão renuncia àqueles 
conhecimentos tradicionais que mostravam equívocos e 
procura, através da instituição de um novo Método, 
verdades que sejam inquestionáveis. No presente artigo 
procuraremos apontar como Descartes, partindo de uma 
dúvida metódica, chega a primeira certeza clara e 
evidente, cristalizada na frase “penso, logo existo”. Após 
procuraremos mostrar como essa reflexão inicia o 
período conhecido como modernidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Descartes; modernidade; sujeito. 
 



 

 

 

139 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

139 

porque, tudo o que está presente, não supre mais as necessidades. O homem 
então sai de sua condição estática e vai em busca de melhorias. Isso é 
possível, porque o homem é um ser pensante capaz de duvidar daquilo que lhe 
é apresentado. Na busca por novos anseios, o homem busca novas verdades 
que reflitam aquilo que ele é ou julga coerente. Em suma, o homem tenta se 
redescobrir em sua realidade. Essa redescoberta depende de sua capacidade 
de enxergar racionalmente e claramente o que lhe circunda.  

Descartes, ao propor a dúvida metódica, propõe novas perspectivas 
para o homem enxergar a si e tudo que o constitui. Seus métodos não são 
apenas imposições engessadas, mas sim, meios sutis, porém sólidos de 
permitir ao homem alcançar novas visões e conceitos importantes para o seu 
desenvolvimento.  

 
 

A busca da verdade antes de Descartes 
  

Segundo Chaui (2008), o desejo pela busca da verdade se manifesta 
desde cedo nas pessoas. O desejo de pertencer a um grupo ou ambiente é 
fundamental. Para que ocorra esse processo de reconhecimento em dado 
contexto, é uma necessidade do homem, crer que as coisas são exatamente 
segundo sua percepção.  Durante sua história, o homem vela suas crenças e 
as cristaliza. O dogmatismo faz com que crenças e opiniões tornem-se 
verdades absolutas. 

Deste modo, quando as verdades estão todas estabelecidas e ganham 
um caráter de completude, não há porque existir dúvidas e tão pouco ir em 
busca de novas perspectivas, já que o conhecimento existente já é suficiente 
para suprir todas as necessidades. Essa pode ser encarada como uma 
condição de conforto, em que o homem se abstém de seu papel de agente 
transformador, que vai em busca daquilo que está além de seu domínio. A 
busca pela verdade essencial das coisas faz com que a história da humanidade 
ganhe dinamismo, pois quando se busca por algo novo, altera-se uma dada 
configuração que é acrescida de novos conhecimentos. 

Para Chaui (2008), vários fatores podem despertar a busca pela 
verdade. Essa busca ocorre de formas distintas em cada fase da vida. Busca-
se pela verdade, por exemplo, quando ocorre uma decepção, situação de 
perplexidade, insegurança, ou com o surgimento da dúvida. Esse conjunto 
motivacional impulsiona o homem a sair de uma condição estática em busca de 
certezas. Entretanto, esses não são os únicos motivos para essa busca.  O 
homem que não aceita crenças e certezas estabelecidas e vai em busca da 
compreensão do sentido real das verdades impostas, tem uma atitude 
filosófica. Esse descontentamento, é partilhado por nomes relevantes dentro da 
filosofia, como Sócrates e Descartes.  

Descartes é considerado o pai do modernismo. Expõe que a verdade 
pode ser descoberta a partir das próprias avaliações, reflexões e julgamentos 
do ser sobre si. Entretanto, é necessário entender que nem sempre foi possível 
o homem se posicionar diante do mundo, como ser fundamental e essencial 
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para o desenvolvimento da história. Pode-se dizer, que esse foi um direito 
adquirido ao longo do tempo, através de quebras de paradigmas. Marcondes, 
(2008, p.14) pontua sobre o conceito de modernidade que conhecemos hoje, 
para ele, 

O conceito de modernidade está sempre relacionado para nós 
ao “novo”, àquilo que rompe com a tradição. Trata-se, portanto, 
de um conceito associado quase sempre a um sentido possível 
de mudança, transformação e progresso.  

 
Essa ideia de progresso e transformação, para Marcondes (2008), 

posiciona o individuo como sujeito atuante e indispensável na busca pela 
verdade. Sabe-se que nem sempre foi assim. A realidade, é que nos períodos 
que antecedem o modernismo, o homem não assumia um caráter central e 
fundamental na tomada de decisões transformadoras.  

No período Antigo e Medieval, havia uma visão teocêntrica. O mundo 
era regido pelas leis religiosas e os homens deveriam apenas respeitar tais 
leis. Com o Renascimento, o desejo por modificações em uma realidade, torna-
se evidente. Já não se pode mais viver em uma sociedade pautada em leis, e 
regras instituídas pelo cristianismo e hierarquias. O humanismo presenteia o 
homem com a condição de ser central, ativo e atuante. O homem já não 
precisa apenas aceitar tudo aquilo que lhe é imposto. A ele, designa-se poder e 
voz. Pode-se falar então, de Um Renascimento Humanista. (MARCONDES, 
2008)  

Marcondes, (2008, p. 147) expõe que,  
 

A rejeição da tradição escolástica, do saber adquirido, da 
autoridade imposta pelos costumes e pela hierarquia, em favor 
de uma recuperação do que há virtuoso e espontâneo na 
natureza humana individual, ponto de partida de uma nova 
ordem, são partes centrais do ideário humanista.  

 
Durante a Idade Média, eram frequentes os conflitos religiosos. A 

Reforma Protestante foi extremamente importante no processo de contestação 
e ruptura perante a igreja católica. Lutero, figura preponderante na Reforma 
Protestante, repudia a autoridade institucional da igreja, bem como uma 
tradição abarrotada de imposições sufocantes e nada liberais. Assim, os 
homens não são vistos como seres individuais possuidores de consciência e 
capazes de irem à busca de seus anseios. São capazes de conhecer sua 
própria verdade. (MARCONDES, 2008) 

Tais transformações na Idade Média, que resultaram na Modernidade, 
são na verdade, um arranjo de situações e de descobertas de vários 
pensadores de diferentes campos. Por exemplo, a contribuição significativa de 
Copérnico que rompe com o sistema geocêntrico e apresenta o heliocentrismo, 
o que é um choque para o homem antigo medieval que precisa readequar sua 
forma de se enxergar e adequar suas crenças no mundo. (MARCONDES, 
2008) 
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Contribuições de Descartes 
  
 Os conflitos, e consequentemente, as transformações ocorridas na Idade 
Média, repercutiram no surgimento de um novo período na história, a 
Modernidade. As diversas transformações científicas e sociais instigaram o 
surgimento de novas formas de pensamento. As mudanças ocorridas nesse 
período abalaram as estruturas banhadas de verdades construídas, até então. 
Por isso, foi necessária uma nova avaliação dos fatos existentes para que 
novos caminhos fossem adotados. 
 René Descartes, considerado o pai da modernidade, ao final de seus 
estudos, encontra-se em uma situação de insatisfação com aquilo que havia 
aprendido. Emaranhado de incertezas, busca a solidez para as novas 
situações do momento, como forma de se reconhecer verdadeiramente e se 
reestabelecer em um dado contexto. É exposto por ele:  
 

Encontrei-me tão perdido entre tantas dúvidas e erros que me 
parecia que, ao procurar me instruir, não alcançara outro 
proveito que o de ter descoberto cada vez mais a minha 
ignorância. (REALE; ANTISERE, 2004, p. 286).  

 
Segundo Reale e Antisere (2004), nessa insatisfação interna e através 

da percepção da abertura de novos horizontes filosóficos, Descartes percebia a 
falta de um método que pudesse ordenar pensamentos e servisse de 
fundamentação prática. Esse novo método, indicava a necessidade de uma 
nova visão em busca do saber, um tipo de conhecimento que deveria ser 
pautado em uma totalidade real e não abstrata. Descartes, então, enfatiza a 
importância do fundamento para alcançar o saber.  

De acordo com Reale e Antisere (2004), o método proposto por 
Descartes, para alcançar um conhecimento fundamentalmente verdadeiro, era 
norteado por regras. Estas normas ou regras constituem o caminho verdadeiro 
para o conhecimento de todas as possibilidades de conhecimento existentes.  

As quatro regras propostas, são expostas no Discurso sobre o método 
de Descartes.  

 
1) a evidência racional, que se alcança mediante um ato 

intuitivo que se auto fundamenta;  
2) a análise, uma vez que para a intuição é necessária a 

simplicidade, que se alcança mediante a decomposição do 
complexo em partes elementares; 

3) a síntese, que deve partir de elementos absolutos ou não 
dependentes de outros, e proceder em direção aos 
elementos relativos ou dependentes, dando lugar a uma 
cadeia de nexos coerentes; 

4) o controle, efetuado mediante a enumeração completa dos 
elementos analisados e a revisão das operações sintéticas. 
(REALE; ANTISERE, 2004, p.288) 
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Essas regras, se seguidas, garantem a clareza de pensamentos e 
evitam equívocos que possam comprometer a busca de um saber pautado na 
verdade. É importante que elas sejam retomadas, se necessário até que se 
atinja a clareza sobre os fatos racionalmente. 
 
 
 O sujeito como critério da verdade 
  
 Conforme Reale e Antisere (2004), uma vez estabelecidos os métodos 
de Descartes, estes só tem validade se servirem como auxilio para a 
incansável busca pela verdade. Então, a única certeza que Descartes possui, é 
que pode duvidar de suas próprias concepções tidas como verdadeiras. 
Enquanto a dúvida for eminente, os métodos propostos por Descartes devem 
ser utilizados. Em outras palavras, tudo aquilo que se possa duvidar deve ser 
caracterizado como falso para que se possa chegar a algo verídico.  
 É possível observar, que a dúvida proposta por Descartes, trata-se de 
uma dúvida metódica, diferente daquela exposta pelos céticos, que colocava 
em xeque determinadas questões e não ofereciam nenhum caminho para um 
esclarecimento acerca destas.  
 Duvidar é essencialmente importante para Descartes, para a obtenção 
de certezas, da verdade. Descartes após ter posto tudo em dúvida, percebe a 
necessidade de ser algo, pois não poderia duvidar de sua própria existência, 
assim como dos demais homens. É nesse momento, que a célebre afirmação 
de Descartes surge: “Penso, logo existo” ou “Cogito, ergo sum”. Essa 
afirmação, caracteriza o homem como um ser pensante e revela sua 
capacidade de refletir sobre sua própria existência  (REALE; ANTISERE, 2004) 
 Para Reale e Antisere (2004), na busca substancial de sua existência, 
Descartes expõe o conceito de res cogitans. Aqui, o homem não delimita o 
pensar e o ser. Ele fala de uma realidade pensante em que para haver 
completude o homem não deve dissociar pensamento e ser, pois é um ser 
necessariamente pensante. Ou seja, depende do homem, de sua capacidade 
interna, através do pensamento, de incitar-se, duvidar e buscar a verdade.  
  
 
As consequências do pensamento de Descartes  
 
 Sabe-se que um dos papeis da filosofia é dar clareza aos fatos. Essa 
ideia não surge sem fundamento. Descartes ao instigar a dúvida, como meio de 
alcançar a verdade, torna a filosofia gnosiologia, ou seja, atribui a Filosofia a 
preocupação com a validade de um conhecimento e extingue seu caráter 
ligado inteiramente ao ser. (CHAUI, 2008; REALE; ANTISERE, 2004) 
 A filosofia então passa a encarar a responsabilidade de fazer com que a 
clareza e a distinção dos dados, tornem-se evidentes. A partir dai outras 
ferramentas para tanto, tornam-se obsoletas. O foco desse novo meio de 
conquistar o saber, passa a ser a consciência humana e a racionalidade, tudo 
deve ser norteado para que se busque a clareza e a distinção de algo. Um 
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período nebuloso é deixado para trás, dando espaço a um novo período com 
novas perspectivas de pensamento em que o conhecimento ganha um caráter 
humanizado: A modernidade. (MARCONDES, 2008; REALE; ANTISERE, 
2004) 
 Na busca da verdade evidenciada, Descartes descreve um método 
universal, ou seja, que cabe a qualquer ciência. Assim, sua critica central ao 
saber matemático que anteriormente dizia que esta não poderia ser vista como 
modelo do saber já que possuía métodos unitários, agora torna claro que deve 
seguir esse método universal, que por não particularizar situações, tem maior 
abrangência. (REALE; ANTISERE, 2004) 
 Ao particularizar situações, reduzimos muito determina questão. No meio 
disso, perdem-se dados essenciais para alcançar o conhecimento sobre algo. 
Portanto, ao universalizar, conseguimos enxergar a totalidade das coisas e ir 
em busca de seus fundamentos concretos e que servem realmente como base 
na busca pela verdade.  
 
 
Considerações finais 
 
 É notória a contribuição de Descartes para a nova visão formulada no 
Modernismo, período este marcado por grandes revoluções em vários âmbitos. 
Descartes é um grande e importante nome para o século XX, século este que 
representa grandes transformações significativas para a humanidade. 
 Através da busca metódica de Descartes em descobrir a verdade, pode-
se dizer que a busca pela descoberta do homem de se ver como ser possuidor 
de saber e de conhecimento estabelece-se então. É necessário entender, que 
para isso acontecer, a história foi ganhando novas visões desde o 
Renascimento, período este crucial para a Modernidade.  
 O homem dá o significado de todas as coisas e por consequência, 
significa a si. O homem moderno ganha um papel de autonomia e usa esta 
autonomia para caracterizar-se como ser pensante e atuante. O homem ganha 
uma nova forma de investigar a si e ao mundo. 
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RESUMO  

A reflexão de Nietzsche, mesmo que pautada na crença 

em uma ordem racional do mundo, é marcada por uma 

profunda influência da cultura grega clássica, porém 

compreendida por ele não como aquela de filósofos como 

Sócrates, Platão e Aristóteles, mas sim aquela dos pré-

socráticos e dos autores trágicos gregos. Nessa cultura, o 

filósofo busca os conceitos de Apolíneo e 

Dionisíaco,representados pelos deuses gregos Apolo 

(deus do Sol e das artes) e Dioniso (deus do vinho e os 

impulsos), para compreendera vida e suas inumeráveis 

possibilidades. Segundo ele,o Apolíneo representa a 

contemplação, harmonia, beleza,e o equilíbrio entre as 

formas, especialmente através do uso da racionalidade; 

enquanto o Dionisíaco é a imagem da força instintiva e da 

saúde, uma embriaguez criativa, uma paixão sensual, é o 

símbolo de uma humanidade em harmonia com a 

natureza. Esses dois conceitos, embora antagônicos, 

fazem parte de uma mesma realidade, e, para Nietzsche, 

referem-se à completude e ao equilíbrio da própria 

natureza humana,e por isso não podem ser 

compreendidos de maneira isolada,pois caso isso 

aconteça corre-se o risco de mutilar o pensamento desse 

filósofo ao não compreendê-lo de forma completa.Partindo 

desses pressupostos, a presente comunicação pretende 

explorar como esses dois conceitos essenciais se 

articulam na reflexão de Nietzsche, procurando distinguir 

seus momentos fundamentais e quais suas implicações 

para a vida humana.  

PALAVRAS-CHAVE: Nietzsche; apolíneo; dionisíaco. 
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 A reflexão de Nietzsche é essencialmente pautada na crença em uma 
ordem racional do mundo, na qual se busca conhecer a realidade de forma 
mais profunda possível. Seus argumentos não têm como objetivo serem 
verdades supremas, mas se mostram como forma de conhecer a realidade a 
partir da dúvida e de um estudo mais sistemático da mesma. Por isso, toda a 
sua obra é marcada por uma profunda influência da cultura grega clássica, 
porém não apenas pelas indagações de filósofos como Sócrates, Platão e 
Aristóteles, mas também, e principalmente, pelas filosofias dos pré-socráticos e 
dos autores trágicos gregos (COLLI, 2000). 

RESUMO: A reflexão de Nietzsche, mesmo que pautada 
na crença em uma ordem racional do mundo, é marcada 
por uma profunda influência da cultura grega clássica, 
porém compreendida por ele não como aquela de 
filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, mas sim 
aquela dos pré-socráticos e dos autores trágicos gregos. 
Nessa cultura, o filósofo buscaos conceitos de Apolíneo e 
Dionisíaco,representados pelos deuses gregos Apolo 
(deus do Sol e das artes) e Dioniso (deus do vinho e os 
impulsos), para compreendera vida e suas inumeráveis 
possibilidades. Segundo ele,o Apolíneo representa a 
contemplação, harmonia, beleza,e o equilíbrio entre as 
formas, especialmente através do uso da racionalidade; 
enquanto o Dionisíaco é a imagem da força instintiva e 
da saúde, uma embriaguez criativa, uma paixão sensual, 
é o símbolo de uma humanidade em harmonia com a 
natureza. Esses dois conceitos, embora antagônicos, 
fazem parte de uma mesma realidade, e, para Nietzsche, 
referem-se à completude e ao equilíbrio da própria 
natureza humana,e por isso não podem ser 
compreendidos de maneira isolada,pois caso isso 
aconteça corre-se o risco de mutilar o pensamento desse 
filósofo ao não compreendê-lo de forma 
completa.Partindo desses pressupostos, a presente 
comunicação pretende explorar como esses dois 
conceitos essenciais se articulam na reflexão de 
Nietzsche, procurando distinguir seus momentos 
fundamentais e quais suas implicações para a vida 
humana. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Nietzsche; Apolíneo; Dionisíaco. 
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E é justamente nessa cultura grega Trágica que o filósofo busca os 
conceitos de Apolíneo e Dionisíaco, representados pelos deuses gregos Apolo 
(deus do Sol) e Dioniso (deus do vinho), para compreender a vida e suas 
inumeráveis possibilidades. Dessa forma, a presente comunicação pretende 
explorar como esses dois conceitos essenciais se articulam na reflexão de 
Nietzsche, procurando distinguir seus momentos fundamentais e quais suas 
implicações para a vida humana (MARIANI, 2013). 

Giogio Colli, no livro Escritos sobre Nietzsche, traz a consideração de 
que é somente no livro “A visão dionisíaca do mundo, escrito durante o verão 
de1870, que as categorias estéticas do apolíneo e do dionisíaco são 
resolutamente introduzidas” (apud NIETZSCHE, 1988, p.2). Temos aqui a 
primeira aparição e a primeira afirmação sobre estes termos: os conceitos de 
apolíneo e dionisíaco são, sobretudo, conceitos estéticos e artísticos. 

Isto porque os dois deuses, cada um a sua maneira, são deuses da arte. 
E é na obra supracitada que a “visão artística do mundo de Nietzsche encontra, 
pela primeira vez, um acabamento fértil de ressonâncias em todo mundo do 
pensamento e da arte, manifestando, em seu primeiro brilho, toda a força de 
sua originalidade”(COLLI, 2000). É essa visão artística do mundo que se 
constitui como alicerce do pensamento nietzchiano, e no qual o filósofo se 
baseia para escrever sua obra O nascimento da Tragédia, na qual estão 
presentes os conceitos fundamentais para toda a sua obra posterior. 

Nietzsche justifica essa volta ao mundo mitológico grego, como forma de 
compreender a vida e a realidade, com as seguintes palavras: 
 

Teremos ganho muito a favor da ciência estética se chegarmos 
não apenas à intelecção (compreensão) lógica, mas à certeza 
(segurança) imediata da introvisão de que o contínuo 
desenvolvimento da arte está ligado à duplicidade do apolíneo 
e do dionisíaco; da mesma maneira como a procriação 
depende da dualidade dos sexos, em que a luta é incessante 
(contínua)e onde intervêm periódicas reconciliações. Tomamos 
estas denominações dos gregos, que tornam perceptíveis à 
mente perspicaz os profundos ensinamentos secretos de sua 
visão da arte, não, a bem dizer, por meio de conceitos, mas 
nas figuras penetrantemente claras de seu mundo dos deuses 
(mitológico). (NIETZCHE, 1992, p.27). 
 

Nietzsche começa sua obra assegurando que na Origem da Tragédia é 
possível estabelecer um fundamento para a própria cultura, que se baseia tanto 
nos elementos impulsivos dionisíacos quanto na atitude racional apolínea. Isso 
se explica pelo fato de Nietzsche perceber que os gregos, embora envoltos 
num “anseio pela beleza” (NIETZSCHE, 1992, p.17), tinham consciência do 
aspecto negativo da vida, pois compreendiam que era da melancolia e da dor 
que brotava a própria beleza - como no caso das artes. 

Grosso modo, Nietzsche estabelece um princípio de dualidade. No 
Dionisíaco, pode-se supor uma experiência mística, levando ao inconsciente. A 
visão dionisíaca rompe com o princípio de individualização – Apolo (TOLLEDO, 
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2007). E é necessário que haja um resgate desse dionisíaco, visto que na 
época moderna (desde os filósofos socráticos, o pensamento de Descartes, e o 
próprio pensamento atual) a racionalidade tem sido mais valorizada. 

Para o filósofo, é a arte (e não a moral) que se apresenta enquanto 
“atividade propriamente metafísica do homem” (NIETZSCHE, 1992, p.18), e 
que a própria existência do mundo só se justifica enquanto fenômeno estético, 
pois é a partir dessa arte estética que surge a interpretação da realidade e, no 
caso dos gregos, a tragédia.A arte se torna metafísica por ser uma imitação da 
realidade, por demonstrar a realidade através de uma representação, uma 
aparência. 

A arte e a vida se relacionam por ser a primeira uma manifestação da 
segunda. Dessa forma, os artistas não se entregavam ao pessimismo, mas 
remodelavam o mundo e a vida através da Arte: a principal forma de 
representação e interpretação da realidade, que se transforma em um 
fenômeno estético, devido, sobretudo, a união entre a mentalidade apolínea e 
dionisíaca. Mas o que significam esses termos? 
 
 
A personificação do apolíneo e do dionisíaco 
 

Nietzsche resolve fazer a distinção entre Apolíneo e Dionisíaco porque 
percebe que, embora na sua obra sobre a tragédia grega(O nascimento da 
tragédia) haja uma reconciliação entre a embriaguez e a forma, a cultura e, 
consequentemente, a sociedade estavam sendo invadidas pelo racionalismo. 
Para exemplificar e personificar os conceitos da embriaguez e da forma, 
Nietzsche busca elementos mitológicos: os deuses Apolo e Dioniso, os quais 
representam o sol e o vinho, a razão e a embriaguez (TOLLEDO, 2007). 

No paralelo entre arte e vida, podemos considerar, de forma introdutória, 
que:Apolíneas são as manifestações que expressam exatidão, harmonia, 
ilusão, prudência, como no caso das artes plásticas; e Dionisíacas são as 
manifestações desmedidas, amorfas, autênticas, representadas no sexo, na 
música, no sofrimento. 

Segundo Nietzsche (1988), o Apolíneo representa a contemplação, 
harmonia, beleza, e o equilíbrio entre as formas, especialmente através do uso 
da racionalidade. É personificado na arte do figurador plástico, como forma de 
individuação. Por ser o deus do Sol, símbolo da luz, representa as medidas e 
os limites visíveis da vida. 

Porém, ao mesmo tempo, também tem a função de iludir, já que a 
mesma luz que exibe, também impede de ver com clareza quando muito 
clara.A ideia de ilusão trazida pelo apolíneo indica a arte que procura cobrir o 
mundo com a cortina do belo, de forma perfeita. A arte cria, assim, uma ilusão 
de realidade, demonstrando o otimismo, a beleza onírica, ordenada e 
individuada BROCKELMAN, 2001). 

Mitologicamente, Apolo se constitui como sendo o deus soberano da luz, 
o qual possuía uma carruagem, belos cavalos com os quais circundava a terra 
carregando o Sol, iluminando o caminho dos homens, com um raio de luz e 
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calor que fazia aparecer e desaparecer as flores, que queimava ou aquecia a 
terra, que permitia a vida. Apolo é o pai do entusiasmo, da música e da poesia, 
da lira, e, consequentemente, da dança e da própria inspiração (BRANDÃO, 
1992). 

Por isso podemos até mesmo interpretar que, ao dizer que se deu luz a 
uma nova ideia ou que o conhecimento é o sair da caverna e da escuridão, faz-
se referência ao deus da inspiração racional, das ideias. Brandão (1992, p.51) 
postula que: “a serenidade apolínea torna-se, para o homem grego, o emblema 
da perfeição espiritual, e, portanto, do espírito”. 

De forma contraditória, o Dionisíaco é a imagem da força instintiva e da 
saúde, uma embriaguez criativa, uma paixão sensual, é o símbolo de uma 
humanidade em harmonia com a natureza.Personifica-se na arte não figurada 
da música, afirmando de forma triunfal a realidade e suas contingências e 
contradições (NIETZSCHE, 1988). 

O deus do vinho, na sua embriaguez dos limites, mostra a verdadeira 
realidade, na qual a luz cai no esquecimento e as barreiras da individuação são 
quebradas:nesse momentonasce a volúpia, a desintegração do eu, a ligação 
do ser humano com a realidade mais pura. Nesse aspecto dionisíaco, não há 
forma e nem limite, não há diferenciação, mas domínio da essência 
(BROCKELMAN, 2001). 

Na mitologia, Dioniso sequer é um deus, mas sim o filho de Zeus com 
uma mortal chamada Sêmele. Hera, esposa traída de Zeus, buscava a morte 
do filho bastardo do marido, filho este que era protegido pelo pai através de 
diversas aparências que este lhe dava. Dioniso representa, assim, a luta, a 
busca pela vida, a aventura, o viver sem restrições, as diversas aparências e 
significados que o homem pode assumir em sua existência, mesmo limitado em 
seu tempo(TOLLEDO, 2007). 
 Pode-se descrever Dioniso parafraseando a análise feita por Brandão 
em sua obra Mitologia Grega: 
 

De um ponto de vista simbólico, o deus da mania e da orgia 
configura a ruptura das inibições, das repressões e dos 
recalques. Dioniso simboliza as forças obscuras que emergem 
do inconsciente, pois que se trata de uma divindade que 
preside à liberação provocada pela embriaguez, por todas as 
formas de embriaguez: a que se apossa dos que bebem, a que 
se apodera das multidões arrastadas pelo fascínio da dança e 
da música e até mesmo a embriaguez da loucura com que o 
deus pune aqueles que lhe desprezam culto. Dioniso retrataria 
as forças da dissolução da personalidade: as forças caóticas e 
primordiais da vida, provocadas pela orgia e a submersão da 
consciência ao magma do inconsciente (BRANDÃO, 1992, 
p.140). 
 

Apolíneo e dionisíaco referem-se ao que vem dos deuses, e que são 
tratados como forma de contraste: entre a ordem, racionalidade e harmonia 
intelectual (Apolo) e a vontade, viver espontâneo e extasiante (Dioniso).“As 
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expressões da forma apolínea são a mitologia olímpica, as artes épicas e artes 
plásticas. As formas peculiares ao dionisíaco são a tragédia e a música. A 
tragédia é a transformação da realidade em um fenômeno estético, mas sem 
cobrir a realidade” (MARIANI, 2013, n.p.). 

Porém, não são elementos contrários, mas sim de unidade, 
complemento, no qual um é parte distinta do outro. Na obra O nascimento da 
Tragédia, Nietzsche representa essa união, pois, assim como a realidade, a 
tragédia é criada a partir da relação entre os contrários. A relação entre Apolo e 
Dioniso resulta na criação, pois a luta entre contrários cria uma nova síntese, 
uma nova percepção. 

Esses dois conceitos, embora antagônicos, fazem parte de uma mesma 
realidade, e, para Nietzsche, referem-se à completude e ao equilíbrio da 
própria natureza humana, e por isso não podem ser compreendidos de maneira 
isolada, pois caso isso aconteça corre-se o risco de mutilar o pensamento 
desse filósofo ao não compreendê-lo de forma completa (BROCKELMAN, 
2001). 

A verdadeira dimensão da realidade está no recriar: a diversidade e a 
intensidade das forças contraditórias determinam os valores. Porém, para 
Nietzsche (1988), cada cultura e cada momento da existência humana 
valorizam menos ou mais determinados elementos, o que pode culminar numa 
negligência para alguma das partes. Na era moderna, a qual se analisa no 
presente trabalho, percebe-se a valorização da racionalidade, representada 
pelo apolíneo, em detrimento da embriaguez dionisíaca. É por isso que a obra 
nietzschiana centra-se no resgate ao dionisíaco, na capacidade de introduzir 
aos atos humanos mais força, movimentação e criatividade, pois é essa 
potência que confere ao homem um sentido mais ativo. 
 
 
O resgate ao dionisíaco 
 

O homem se relaciona intimamente com o mundo, constituindo um elo. 
Porém, o que ocorre atualmente é um afastamento dessa realidade que era tão 
vivenciada, especialmente pelos gregos, na época antiga. Nietzsche, ao 
escrever sobre O nascimento da Tragédia, parece prever o que ocorreria com o 
homem da atualidade: o evitar da finitude, ao ignorar os elementos dionisíacos 
e valorizar apenas a racionalidade apolínea, o que impede esse homem de 
aceitar a realidade tal como ela é mostrada na tragédia – de forma real. 

Apolo, enquanto deus da experiência onírica (do sonho), é um deus 
ilusório. A luz, quando em excesso, faz apenas cegar os olhos, enganar-nos. A 
experiência iluminada e aparentemente prudente e ordenada que se apresenta 
como verdadeira é nada, senão uma falsa realidade que ilude, a partir da 
racionalidade. Podemos resumir o pensamento apolíneo a partir da seguinte 
citação: 

 
O mito de Apolo revela experiências que se relacionam com a 
exatidão, característica muito própria da razão. Mesmo a 
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fantasia apolínea provém da crença na supremacia da 
objetividade, pois é por meio da simetria das formas que cria-
se a ilusão da beleza. [...] Esta ilusão de domínio também e 
uma característica da razão. A razão acredita que pode 
dominar a vida por meio de artifícios reflexivos, tais como a sua 
capacidade de calcular, medir e ordenas as coisas (GONTIJO, 
2006, pp.2-3). 
 

Isso se refere no homem moderno, que não aceita sofrer, não vive suas 
angústias e apenas se afasta da realidade que o machuca utilizando fugas, 
mecanismos de defesa e medicamentos. Ao agitar-se em suas atividades, foge 
da solidão, mas de maneira individual – seguindo a definição do Apolíneo. O 
homem parece ter medo do “real”, embora a normalidade aceita hoje em dia 
seja uma loucura assustadora (BROCKELMAN, 2001). O apolíneo, enquanto 
racionalidade, é valorizado e guia as atitudes humanas, prezando pela 
individuação. Nietzsche (1988) percorre o caminho inverso, e ressalta a 
importância de um resgate do Dionisíaco como forma de equilíbrio. 

Entre seus vários atributos, já citados, Dioniso é o deus da metamorfose, 
da falta de medidas e formas, da dor, da música, do sexo, da realidade tal 
como ela é – representada ou não através da arte. Pode-se resumir seu 
significado e sua importância através da seguinte citação: 

  
Dioniso é a expressão da vida como uma experiência 
autêntica, na qual a alegria é vivida quando a situação o pede e 
o sofrimento não é negado quando a dor se lhe apresenta. 
Dioniso expressa a necessidade de se assumir a vida tal qual 
ela é [...] embora seja conhecido como deus-máscara. 
Contudo, a máscara em Dioniso assume outro significado: o da 
metamorfoseabilidade da vida (GONTIJO, 2006, p.3). 
 

Dessa forma, a vida se torna possível ao considerarmos sua finitude,ao 
consideramos que as inúmeras possibilidades nos exigem diferentes posturas, 
diferentes “máscaras”. Dioniso, ao fugir de Hera para garantir sua vida, mostra 
que a experiência da vida não é passível de dominação e que não pode ser 
enquadrada em padrões. A vida, em seu sentido mais absoluto, não pode ser 
medida ou legitimada, apenas percebida e vivida enquanto experiência única, 
passível de erros, da perda de limites e, consequentemente, de loucuras. Não 
se usam ilusões paraofuscar as dores, mas a existência torna-se extasiante, 
permite perder-se na falta de formas e de sentido (GONTIJO, 2006). 

Há outro tópico que pode ser trabalhado, de acordo com as concepções 
de dionisíaco e apolíneo, que está ligado ao conhecimento: a diferenciação 
existente entre o conhecimento trágico (pré-socrático) e o conhecimento 
racional (em Sócrates). No segundo, como o próprio nome diz, prioriza-se o 
racional, expresso no apolíneo, valoriza-se o conhecimento da causalidade, e, 
por se julgar superior à Arte e a própria Vida, começará a julgá-las e tentar as 
definir, sempre seguindo os padrões racionais, lineares e com formas definidas. 
Tudo deverá ser explicado e compreendido a partir da ordem racional. 
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No resgate do dionisíaco, Nietzsche (1988) pede uma valorização da 
arte em detrimento do conhecimento. Embora a arte seja apenas uma cópia do 
mundo, as formas abstratas e mais reais do dionisíaco estão presentes neste, 
e podem ajudar a defini-lo e interpretá-lo de forma mais verdadeira. O que se 
perde, ao valorizar a individuação e a racionalidade apolíneas, é o próprio 
sentido de pertencimento e de valor, é o sair de si. 

Quando a arte seexpressa apenas no sentido apolíneo, torna-se um 
instrumento dialético e moralizante, perdendo seu sentido enquanto 
manifestação própria da loucura da vida. A arte apolínea valoriza a forma e a 
busca da racionalidade métrica e objetiva, o que se adequa às máximas 
socráticas de que apenas o saber é virtuoso, e que a vida, para ser bela, 
precisa ser inteligível (GONTIJO, 2006). 

É possível utilizar uma citação de Paul Brockelman que interpreta e 
resume claramente o que foi exposto na presente comunicação: 

  
O que perdemos, portanto, foi a habilidade de ver nossa vida 
como parte de uma ordem e uma realidade mais amplas, para 
além de nossos transitórios desejos e sonhos diários. Ao ver a 
natureza e todo o universo como uma “matéria” posta aqui para 
nossa transformação e uso infinitamente produtivos, reduzimos 
a realidade a um mero valor extrínseco para nós; ela não é 
mais vivenciada como intrinsecamente valiosa em si. Por 
consequência, perdemos todo senso de pertencer a um drama 
e a uma realidade mais vastos e significativos. (2001, p.23) 
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RESUMO  

O surgimento da modernidade pode ser constatado em 

diversos campos do conhecimento humano, na literatura, na 

arte, na ciência e na política. No que diz respeito a esse 

último campo, o pensamento de Maquiavel é singular, pois 

representa um dos primeiros esforços para estabelecer um 

campo próprio para a reflexão política, independente de 

qualquer determinação ética ou religiosa. Esse rompimento 

pode ser constatado em diversos momentos, mas aparece 

com vigor particular na sua reflexão sobre a ação humana. 

Diferentemente da ideia grega e da tradição cristã, o 

secretário florentino não acredita que os homens 

demonstrem uma tendência intrínseca ao convívio social, e 

que estejam dispostos a abdicar pacificamente de seus 

interesses particulares em favor de um bem coletivo. As 

reflexões de Maquiavel procuram demonstrar a necessidade 

de limitar os desejos e os interesses particulares, uma vez 

que os homens podem colocar em risco a ordem política ao 

tentarem satisfazê-los. Assim, para instituir uma forma 

coletiva de vida, aquele que detém o poder não pode 

desconsiderar a oposição de desejos existente entre os 

grupos que formam a sociedade. A presente comunicação 

procurará apresentar como esse aspecto pode ser 

compreendido como um dos primeiros passos da 

modernidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Maquiavel; modernidade; política. 
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RESUMO  

O presente simpósio abre-se às novas perspectivas para a compreensão e sentidos que a palavra 

Letramento tem adquirido nas últimas décadas em diferentes áreas do conhecimento, assim como 

para as práticas pedagógicas resultantes. O termo letramento tem sua origem na palavra inglesa 

Literacy, cuja tradução, equivocada, tem sido fortemente ancorada na concepção de alfabetização. 

Tfouni (2004) ilustra os caminhos e descaminhos que os estudos na área têm traçado, apontando 

para três importantes dimensões: a individualista-restritiva, na qual a ênfase é dada à aquisição e 

utilização das habilidades específicas para ler e escrever, aprendidas na escola, relacionando-se 

diretamente com à alfabetização. Já a segunda dimensão – tecnológica – exige uma maior 

sofisticação dos usos das habilidades de ler e escrever, relacionando-se ao progresso da civilização e 

o desenvolvimento tecnológico. A cognitivista é a terceira dimensão e coloca ênfase nos processos 

internos ocorridos no indivíduo, que se torna responsável pela aquisição do código e, 

consequentemente, pelo sucesso ou fracasso que possa ter nesse sentido. Esta dimensão não 

considera aspectos culturais e sociais do letramento. Contudo, a versão enfocada no presente 

simpósio, entende o termo não com um sentido único, nem descreve um fenômeno simples e 

uniforme. Ao contrário, está intimamente ligado à questão das mentalidades, da cultura e da estrutura 

social como umtodo. Assim, baseando-nos em autores como Street (2003) e Kleiman (1995), 

estamos ampliando o conceito, antes restrito as práticas de leitura e de escrita, ligadas, portanto, à 

aprendizagem formal, escolar, para entender Letramento como prática social que usa a escrita, a 

matemática, a tecnologia e outras linguagens,integramente, em contextos específicos para fins 

específicos, considerando-se as condições socioculturais de produção e as relações de poder 

existentes na sociedade das quais estas práticas emergem. Com Mendes (2007), entendemos que a 

pluralidade e a diversidade de práticas sociais e as variadas formas de representações não se limitam 

apenas às práticas escolarizadas, extrapolando as fronteiras da sala de aula. As leituras, as 

interpretações e os sentidos produzidos pelo “leitor” acontecem apoiados no seu conhecimento de 

mundo, bem como do maior número de relações que consegue estabelecer entre o conhecimento 

novo e antigo e as diferentes áreas do conhecimento, ainda que não as conheça formalmente. Assim, 

queremos criar espaço para discussão de como a escola tem trabalhado com as novas possibilidades 

de Letramento, analisando como as práticas pedagógicas que buscam formar efetivamente o aluno 

cidadão, leitor do mundo, agente de sua transformação. Assim sendo, serão bem vindos trabalhos de 

pesquisa, relatos de experiência e práticas escolares nas áreas de língua portuguesa, língua inglesa, 

alfabetização matemática, numeracia, multiletramento, multimodais, uso de diferentes mídias, 

trabalho com as TICs em sala de aula, e de outras áreas cujo foco seja coerente com a presente 

proposta.  

PALAVRAS-CHAVE: letramentos; prática social; prática pedagógica. 
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RESUMO  

Esta comunicação discute a importância de aulas de 

matemática relacionadas com o cotidiano dos alunos, buscando 

o numeramento/letramento. Para tanto, as aulas analisadas 

foram preparadas interdisciplinarmente, contando com 

professores de Língua Portuguesa, Matemática e Pedagogia, 

por serem tais áreas fundamentais, para a formação de 

cidadãos críticos na compreensão e interpretação do mundo. 

Segundo Mendes (2005) e Barton (1994), ensinar e aprender 

matemática não pode se limitar a “contar”, quantificar, 

enumerar. Ao contrário, deve ligar-se a valores socioculturais, 

crenças, concepções e atitudes do aluno, conduzindo-o ao 

desenvolvimento efetivo do Numeramento, que se insere 

intrinsecamente às noções atuais de Letramento. Buscando 

colocar em prática estes conceitos, analisaremos os resultados 

alcançados com o trabalho desenvolvido com alunos de 5º anos 

de uma escola municipal e de 6º anos de uma escola estadual, 

durante o Projeto LEMA/USF, usando encartes de 

supermercados. Os dados revelam que houve um despertar 

sensível para a compreensão do papel fundamental da leitura e 

da matemática para suas vidas. Especificamente com relação à 

matemática, os alunos puderam estudar de uma forma mais 

divertida e aprender um pouco mais de unidades de medidas, 

números decimais, quantidades, economia, decisão para 

compra, troco, elaboração de um comercial, uso de 

computadores, entre outros.  

PALAVRAS-CHAVE: Atividades matemáticas; numeramento; 

letramento. 
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Belíssar Alves Mormelo (UNESPAR/FECILCAM) 
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RESUMO  

O presente trabalho objetiva, primeiramente, explanar o 

conceito de letramento na atualidade, bem como propor a 

apresentação do software livre Sobek, desenvolvido pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostrando o 

seu respectivo uso como ferramenta digital como possível 

caminho para o desenvolvimento do letramento. A referida 

ferramenta funciona como um “minerador textual”, extraindo 

conceitos-chave por recorrência de qualquer texto inserido, 

dispostos em grafo. Acredita-se, segundo REATEGUI 

(2013), que a ferramenta pode auxiliar na produção de 

narrativas como um organizador de ideias/rascunho, 

propondo ao usuário/estudante um suporte na hora da 

escrita. A fim de demonstrar o funcionamento do software 

Sobek juntamente com o projeto "Letramento e 

Alfabetização Matemática: Acesso à cidadania plena" 

vinculado ao programa Universidade Sem Fronteiras, será 

apresentado como relato de casos, o uso da ferramenta 

com alunos de um quinto ano de uma escola municipal e 

sexto ano de um colégio estadual, ambos de Campo 

Mourão. Como aporte teórico, este trabalho basear-se-á, 

sobretudo, em REATEGUI (2013), ROJO (2010), SOARES 

(2011).  

PALAVRAS-CHAVE: letramento; ferramenta digital; 

construção de narrativas. 
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RESUMO  

Neste resumo descrevemos uma atividade de Análise de Erros proposta à alunos de 

quinto e sextos anos. A análise de Erros (Cury 2004) é uma abordagem de pesquisa e 

ensino que pode auxiliar professores e alunos a rever conteúdos nos quais surgem 

dificuldades. Sabendo disso foram aplicados esses conhecimentos para analisar as 

capacidades de numeramento e letramento (Rojo 2012) contido nas atividades estudadas 

posteriormente. Foi proposto aos alunos inicialmente uma atividade envolvendo a escala 

geométrica de um mapa que mostrava a escola onde eles estudavam e a faculdade 

Fecilcam, e então foi pedido para encontrar um caminho entre estes dois lugares e 

pedido qual a distância real deste caminho baseado na escala do mapa. A segunda 

atividade foi uma investigação matemática envolvendo a escala Cuisenarie, nesta 

atividade os alunos fizeram um trabalho em dupla usando apenas o material Cuisenarie e 

seguindo o roteiro de atividades proposto no trabalho. Neste roteiro de atividade foram 

avaliadas as capacidades de relacionar a escala apresentada com o sistema numérico já 

estudado pelos alunos e ainda a sua capacidade de interpretação para as questões 

pedidas e textos abordados na atividade. Foram obtidos diversos resultados nas duas 

atividades, desde os corretos até os equívocos de confundir escala e além de muitos 

alunos não saberem o que escrever com os resultados obtidos, o que evidência falta do 

domínio de interpretação das questões e suas respostas. O foco da experiência foi 

identificar e tentar entender quais são as particularidades que levaram os alunos a 

cometer tais equívocos ou erros, e seria durante a aprendizagem na escola onde o aluno 

teria formado um conceito errado sobre o assunto. Por meio da Análise de Erros o 

professor pode desvelar as falhas cognitivas que levaram os alunos a cometer tais erros 

de matemática e orientar estratégias que permitam a maior interpretação destes 

resultados na escrita de respostas e textos de atividades em atividades de sala de aula e 

no cotidiano dos alunos.  

PALAVRAS-CHAVE: análise de erros; numeramento e letramento; Escala Cuisenarie. 
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Orientadora: Edcleia Aparecida Basso (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Esta comunicação objetiva discutir a relevância e pertinência de 

um ensino interdisciplinar, baseado nas noções de letramentos, 

que inclui o numeramento, envolvendo produção textual, 

raciocínio lógico, análise de gêneros textuais e a apropriação de 

conceitos matemáticos. O projeto LEMA surgiu das dificuldades 

encontradas por professores do segundo ciclo do ensino 

fundamental que têm reportado frequentemente a falta de 

domínio de noções básicas em língua portuguesa e de 

matemática com que chegam os alunos para os sextos anos, 

culminando em problemas e defasagem nas demais disciplinas. 

Tentando contornar tal situação, em 2013, a Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná (SEED) propõe uma matriz 

curricular com maior enfoque em português e matemática. No 

entanto, acreditamos que aumentar a carga horária não basta 

para melhorar o desempenho escolar.  Assim, concordamos 

com Soares (2011) que afirma a necessidade de enfrentar esse 

problema por meio de um trabalho multidisciplinar, inclusive 

com propostas de atividades para além da sala de aula. A partir 

destes pressupostos, o LEMA teve como objetivo central 

contribuir para a melhoria das perspectivas de ensino e 

aprendizagem de alunos de 5º anos de uma escola da rede 

pública do município de Campo Mourão, procurando alcançar a 

formação de sujeitos críticos e atuantes na sociedade em que 

se inserem, por meio de uma pesquisa qualitativa de 

intervenção. Serão discutidos alguns dos resultados 

encontrados durante o desenvolvimento das aulas.  

PALAVRAS-CHAVE: letramento; numeramento; 

interdisciplinar. 
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RESUMO  

No mundo contemporâneo, fragmentado pelas céleres e contínuas mudanças, 

produzir conhecimento exige um pensamento que vá além do que é disciplinar. 

Nesse sentido, o diálogo entre a literatura e outras artes vem despertando 

crescente interesse nos estudiosos que se preocupam com a diversidade 

constituída pelos processos de mesclagem de informações e de tendências 

advindas dos mais variadas linguagens, campos e espaços. Repensar 

criticamente a literatura implica tolerância e capacidade de propor novos olhares 

para as relações que se estabelecem por interações tipicamente plurais. 

Portanto, examinar as possíveis relações entre a literatura e outras formas de 

expressão torna-se tarefa essencial para compreender seus sentidos, a partir de 

uma experiência que não se esgota no literário. Considerando o exposto, este 

simpósio é um espaço para reunir pesquisas, reflexões e discussões centradas 

nas relações entre a Literatura e as outras artes com o intuito de ampliar a 

perspectiva crítico-interpretativa e aprofundar os estudos da Literatura. Nestes 

termos, importa-nos as propostas que privilegiam a literatura como uma das 

instâncias de reflexão e, a partir desse centro de interesse, focalizam as 

relações que se podem estabelecer com outras linguagens, num pensamento 

complexo que, ao envolver outras referências, transcende os limites de um 

campo específico. Para tanto, é importante o exercício de pensar a linguagem 

literária ultrapassando seu domínio, num imbricamento que também é atualizado 

pelas práticas sociais e pelas manifestações dos mais diversos âmbitos. Valida 

a proposta a metodologia comparatista, que pode ser entendida como uma 

vertente multididisciplinar, pois permite o intercâmbio entre diferentes áreas e 

domínios. Dessa forma, valoriza e flexibiliza tanto a tradição quanto o que é 

novo e evita a rigidez de fronteiras que pode culminar no isolacionismo da área 

literária.  Além disso, se firma enquanto perspectiva que condiz com uma nova 

forma de entender as representações perpassadas pela mescla de culturas, 

resultando em reflexões mais abrangentes e articulações necessárias à tentativa 

de captar a multiplicidade da existência humana, considerando as necessidades 

básicas do homem em busca da compreensão de si e do outro.  

PALAVRAS-CHAVE: literatura; pluralidade; sentido. 
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RESUMO  

Esta pesquisa visa analisar intertextualmente a poesia 

Retrato, de Cecília Meireles, e a obra pictórica de 

Goya, As velhas, na tentativa de aproximá-las, 

principalmente em seu conteúdo temático relacionado 

ao tempo. Para tanto, foram utilizados os preceitos da 

Literatura Comparada, as noções da Intertextualidade, 

de Julia Kristeva, vinculadas ao dialogismo 

bakhtiniano, bem como a ligação entre a literatura e as 

artes visuais, fundamentada nos estudos de Praz 

(1982) e Souriau (1983). A intertextualidade promove 

o diálogo entre textos que podem ser expressos em 

diferentes linguagens e estéticas, proporcionando uma 

ampliação dos sentidos. Considerando as diversas 

relações que uma arte estabelece com outras, numa 

perspectiva metodológica comparativista, foram feitos 

levantamentos das similaridades entre as duas obras 

expressas em linguagens diferentes e períodos 

distintos.  

PALAVRAS-CHAVE: literatura comparada; 

intertextualidade; tempo. 
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RESUMO  

Esta pesquisa objetiva estabelecer relações entre a temática sócio-
cultural da obra Macunaíma e das pinturas de Tarsila do Amaral, ou 
seja, trazer reflexões para o ensino de literatura, no sentido de sugerir 
a busca da ampliação dos sentidos dos textos literários mais 
complexos. Discutiremos a importância do ensino de Literatura de 
acordo com o que é previsto nas DCEs. Analisaremos algumas 
pinturas de Tarsila do Amaral que abordam temas semelhantes aos 
abordados em Macunaíma com finalidade de trabalhar as relações 
intertextuais entre as obras, por entender este procedimento como 
essencial à ampliação de sentidos de uma obra e, portanto, importante 
do ponto de vista da produção humana. Para tanto, será confrontada a 
obra de Mário de Andrade com telas de Tarsila, representantes do 
contexto modernista, cujas temáticas envolvem questões como a 
miscigenação, a antropofagia e cultura brasileira em Operários (1933), 
A Negra (1923) e Batizado de Macunaíma (1956). A pesquisa está 
pautada nas DCEs (2008), na Estética da Recepção nos postulados de 
Jauss (2002) e Iser (1999) e nos textos de Maria da Glória Bordini e 
Vera Teixeira Aguiar (1993), nos estudos de Étienne Souriau (1983) a 
respeito da correspondência entre as formas artísticas, nas noções de 
intertextualidade oriundas do dialogismo preconizado por Bakhtin 
(2003) e na crítica de Antonio Candido (2006).  

PALAVRAS-CHAVE: literatura; pintura; ensino. 
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 RESUMO  

Este trabalho tem por objetivo apresentar as retomadas do 
mito de Ícaro nas diferentes manifestações artísticas. Ícaro, 
quase sempre, tem sua figura relacionada ao seu voo 
dramático com as asas confeccionadas por seu pai, Dédalo. 
Nosso objetivo é, também, compreender quão importante é 
a temática do sonho do voo, já que a mesma permanece 
viva na mente humana até os dias de hoje. Como objeto de 
análise, definimos, então, algumas obras, a saber: a tela A 
Queda de Ícaro, de Peter Paul Rubens, o poema Ícaro, de 
Adélia Prado e a canção O Sonho de Ícaro, dos 
compositores Maurício Pinheiro Reis (Biafra ou Byafra) e 
Carlos Roberto Piazzoli (Piska), embora inúmeras as obras 
de arte que manifestem a temática. Para desenvolver esse 
estudo de cunho comparativo, nos apoiaremos nos 
pressupostos da Literatura Comparada, especialmente na 
proposta interdisciplinar de Remak e outros estudiosos, e 
das noções de Intertextualidade, advindas dos estudos de 
Bakhtin. Para o estudo da temática do sonho do voo, nos 
basearemos no filósofo Gaston Bachelard; para o estudo 
dos aspetos simbólicos advindos da temática e das obras 
citadas, nos fundamentaremos em Chevalier e Gheerbrant, 
e Mark O’ Connell e Raje Airey.  

PALAVRAS-CHAVE: literatura comparada; artes; símbolos. 
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O MITO DE ÍCARO NAS ARTES:  
A SOBREVIVÊNCIA DE UM TEMA1 
Andressa Oliva de Souza (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura Comparada e Intertextualidade 
 

Quando se trata de literatura comparada, pela simplicidade do termo, 
mal podemos imaginar a complexidade que envolve essa forma de estudo. Já 
quando se adquire um pouco mais de conhecimento sobre tal disciplina, nos 
vemos diante de uma amplidão de possibilidades. Se nos voltarmos à história 
da literatura comparada, temos várias concepções que abrangem a área, 
estudá-las foi uma etapa importante para a pesquisa no sentido de contribuir, 
especialmente, para a compreensão e valorização das relações literárias. 

                                                           
1 Este artigo faz parte da pesquisa vinculada ao Programa de Iniciação Científica do Núcleo de 
Pesquisa Multidisciplinar (PIC/NUPEM), pesquisa essa fomentada pelo CNPq. 

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar as 
retomadas do mito de Ícaro nas diferentes manifestações 
artísticas. Ícaro, quase sempre, tem sua figura 
relacionada ao seu voo dramático com as asas 
confeccionadas por seu pai, Dédalo. Nosso objetivo é, 
também, compreender quão importante é a temática do 
sonho do voo, já que a mesma permanece viva na mente 
humana até os dias de hoje. Como objeto de análise, 
definimos, então, algumas obras, a saber: a tela A Queda 
de Ícaro, de Peter Paul Rubens, o poema Ícaro, de Adélia 
Prado e a canção O Sonho de Ícaro, dos compositores 
Maurício Pinheiro Reis (Biafra ou Byafra) e Carlos 
Roberto Piazzoli (Piska). Para desenvolver esse estudo 
de cunho comparativo, apoiar-nos-emos nos 
pressupostos da Literatura Comparada, especialmente 
na proposta interdisciplinar de Remak e outros 
estudiosos, e das noções de Intertextualidade, advindas 
dos estudos de Bakhtin. Para o estudo da temática do 
sonho do voo,  basear-nos-emos no filósofo Gaston 
Bachelard; para a compreensão dos aspetos simbólicos 
advindos da temática e das obras citadas, foram 
fundamentais os estudos de Chevalier e Gheerbrant, e 
Mark O’ Connell e Raje Airey. 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura comparada; artes; 
símbolos. 
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Conforme o estudo comparativo evoluiu, conceitos e metodologias foram 
renovados. A noção de intertextualidade, termo cunhado por Julia Kristeva em 
1969, por exemplo, promoveu uma revisão sobre as relações estabelecidas 
entre os textos, caindo por terra noções equívocas, como a de dependência, de 
antecipação e até de originalidade. O objetivo, aqui, está distante da 
investigação de fontes ou dívidas. A qualidade do que é original resulta do 
embate dos textos, da recriação do antigo. O foco está sobre a capacidade de 
diálogos dos textos entre si, não para que um se sobreponha a outro, mas de 
forma que se complementem em seus múltiplos sentidos. 

 
 

O Caráter Interdisciplinar da Literatura Comparada: O 
Diálogo entre Literatura e Outras Artes 
 

Por volta dos anos 40, a Literatura Comparada teve a necessidade de 
ampliação de seus campos de estudo. Carvalhal cita que os trabalhos dessa 
época 

 
expressam a tendência comum de ultrapassar fronteiras, sejam 
elas nacionais, artísticas ou intelectuais, mas igualmente de 
explorar o imbricamento da literatura com outras formas de 
expressão artística e outras formas de conhecimento. 
(CARVALHAL, 2006, p. 74) 
 

 O comparativismo se torna, então, mediador da relação entre Literatura 
e outras áreas do conhecimento. Novamente, ressaltamos que o intuito não é 
sobrepor um objeto analisado a outro, mas estabelecer a harmonia entre eles. 
 Aí, as diferenças entre os objetos estudados ganham prioridade, já que, 
numa relação interdisciplinar, cada artista se manifesta a seu modo: o músico, 
pela música, por exemplo. Toda forma artística tem algo em comum, mas é 
muito interessante como cada uma delas compõe a mesma imagem por 
artifícios diferentes. Nisso consiste a estética comparada: estudo e confronto 
das diversas formas artísticas e seus processos criativos. 

Henry H. H. Remak, em seu texto Literatura Comparada: Definição e 
Função, explica a literatura comparada como 

 
O estudo da literatura além das fronteiras de um país 
específico e o estudo das relações entre, por um lado, a 
literatura, e, por outro, diferentes áreas do conhecimento e da 
crença, tais como as artes, [...] a filosofia, a história, as ciências 
sociais, [...] as ciências, a religião etc. Em suma, é a 
comparação da literatura com outras esferas da expressão 
humana. (REMAK. In: CARVALHAL e COUTINHO, 1994, p. 
175) 
  

Não se deve fechar a disciplina, procurando mantê-la intacta, perfeita; 
isso equivale a torná-la superficial e não condizente com a realidade. Ideias 
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fundadoras devem ser desenvolvidas, e não ditadas como verdade suprema. O 
alvo, agora, é desvendar a repercussão de uma arte pela outra, como ecoam 
simultaneamente ao passo que atingem a estrutura e compreensão dos objetos 
cotejados.  É necessário entender a literatura comparada enquanto 
oferecedora de criatividade, como algo que possibilita novas ideias e reflexões. 
Acerca da literatura, deve ser concebida como uma ligação com a criatividade 
humana, que leva às outras áreas de expressão da arte, mas não como 
indissociável uma das outras. Mais importante que conceitos soltos, é 
compreender a literatura comparada como propiciadora de um melhor e mais 
profundo estudo da literatura, que se amplifica além fronteiras e em todos os 
sentidos possíveis. 

 
 

O Sonho do Voo: Uma Temática Perpassada pelo Mito de 
Ícaro 
 

Ao observar um pássaro, muitas vezes, imaginamos a possibilidade de 
se ter um par de asas que nos leve para onde quisermos. Graças à 
imaginação, podemos fugir ao real e idealizar os ares. Bachelard (2001) afirma 
que é justamente nisso que a imaginação implica: em formar e deformar 
imagens que nos são dadas pela percepção, mudando essas imagens. E o 
voo, com toda a sua volubilidade, permite a forma mais sublime de imaginação. 
A inconstância do vôo sugere a inconstância da alma. Na cultura egípcia, por 
exemplo, há a crença de que o ba (um conceito bem próximo ao que temos de 
alma), após abandonar o corpo amortecido assume a forma de um pássaro  
com cabeça de homem, que sai a vagar por onde quiser, tendo agora a 
liberdade que antes era limitada à condição humana. (CHEVALIER & 
GHEERBRANT, 2012, p. 32) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 01 -  O ba segurando o shen sobre a 
múmia.  
Fonte:http://www.fascinioegito.sh06.com/passal
ma.htm - acesso em 28/01/2013. 
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Na imagem, podemos observar a alma do morto sob forma de pássaro, 
segurando em suas garras o shen, que simboliza o eterno. Chevalier e 
Gheerbrant (2012, p. 33) afirmam, ainda, que “a alma pode deixar o corpo sob 
forma de uma abelha ou de uma borboleta, contudo, com maior freqüência, 
manifesta-se sob a forma de um pássaro.” O fato de, em várias culturas, a alma 
se transformar em seres que têm asas nos revela a profunda ânsia do ser 
humano, desde os tempos mais antigos, de romper com seus limites físicos e 
se livrar de qualquer tipo de restrição.  

É fato que, desde sempre, o homem admira a beleza do voo. O ato de 
voar nos expressa o maior grau de liberdade e independência. Talvez, pelo fato 
de que o ar não seja palpável, assim como a água, a terra e o fogo, temos a 
imagem do voo como símbolo de completude e de perfeição, justamente pela 
nossa limitação humana de não poder viver nos ares. Muitas vezes, o voo pode 
denotar também evasão, fuga, uma imunidade contra o que nos aflige, a busca 
pela paz do céu. As próprias asas denotam esse descanso proporcionado pelo 
voo, “esse alijamento de um peso (leveza espiritual, alívio), de 
desmaterialização, de liberação” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2012, p. 90). 
Em síntese, voar soa a poder supremo, a poder absoluto, o poder mais 
almejado pelo homem. As asas simbolizam, portanto, uma ascensão ao 
sublime, uma força que nos dirige para a transcendência da condição humana. 

 
O movimento de vôo dá imediatamente, numa abstração 
fulminante, uma imagem dinâmica, perfeita, acabada, total. A 
razão dessa rapidez e dessa perfeição é que a imagem é 
dinamicamente bela. A abstração do belo escapa a todas as 
polêmicas dos filósofos. (BACHELARD, 2001, p. 65) 
 

Essa tão desejada emancipação acaba por resultar em aflição e 
angústia, já que do voo, somente a imagem e o sonho são possíveis ao 
homem. A incessante busca pelo que não está ao nosso alcance, ao que foge 
às nossas mãos, ao equilíbrio interior, à superação dos embates da alma, à 
incapacidade de se elevar por si só; esses são alguns dos motivos que 
alimentam o sonho do voo, fazendo com que o homem sempre busque em 
pleno céu a elevação das suas condições terrenas. 

 
 

A Retomada do Voo nas Artes: o Mito, a Pintura a Música e 
a Poesia 
 

O tempo passou, e o sonho do vôo não foi abandonado. Durante a 
história, a temática foi retomada em diversos campos artísticos, indicando que 
para o homem, o dom das asas não perdeu a sua beleza. Cada retomada 
significou algo para algumas pessoas, em algum momento da história. 

Como texto de tantas retomadas, temos o mito do lendário Ícaro e seu 
pai Dédalo, homem engenhoso.  Dédalo construiu o labirinto a pedido do rei 
Minos, para aprisionar o Minotauro. Teseu, após derrotar o Minotauro, 
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consegue sair do labirinto, e Dédalo é tido por culpado. Como castigo, Minos 
prende Dédalo e Ícaro no labirinto. Confinado na própria criação, Dédalo 
planeja uma fuga para ele e seu filho. “Minos pode vigiar a terra e o mar, mas 
não o ar” – disse Dédalo. “Tentarei esse caminho” (BULFINCH, 2006, p. 157). 
Então, Dédalo constrói dois pares de asas, com as penas de aves que até ali 
se achegavam, unindo-as com cera e linha. O pai instrui o filho a não voar nem 
tão baixo, para que a umidade do mar não pese as asas, e nem tão alto, pois o 
calor do sol derreteria a cera que prendia as plumas. Ícaro alça vôo com o pai, 
seguindo por um momento os conselhos paternos. Mas não demora muito para 
que Ícaro se deixasse levar pelo deslumbramento do vôo, e vai se elevando 
cada vez mais, a cada bater das asas, mais próximo do calor fumegante do sol. 
A cera derrete, e quando Ícaro se dá conta, as penas já se desprenderam de si, 
não há mais o que se fazer. O jovem Ícaro pode socorro, mas Dédalo não pode 
mais vê-lo. O que existe agora são apenas algumas plumas no mar, onde Ícaro 
acabou-se, afogado. Vítima da criação de seu próprio pai.  

Pode ser que tal mito surgiu pelo fato de o vôo ser algo muito sublime e 
inexplicável aos olhos humanos, fugindo ao seu entendimento, então, criou-se 
uma história, como ocorre com vários mitos. É interessante notarmos que o 
tema do herói trágico da mitologia grega atualizou-se e se transpôs, ao longo 
dos anos, em outras várias formas de artísticas. Nas artes plásticas, por 
exemplo, Pieter Bruegel, o Velho (1525 – 1569), pintou a Paisagem com a 
Queda de Ícaro; Charles Paul Landon (1760 – 1826), Ícaro e Dédalo; Hendrick 
Goltzius (1558 – 1617), a gravura Icarus; Herbert James Draper (1863 – 1920), 
A Lamentação Por Ícaro; Frederick Leighton (1830 – 1896), a tela Dédalo e 
Ícaro; Marc Chagall (1887 – 1985), o óleo sobre tela A queda de Ícaro; António 
Canova (1757 – 1822), a escultura Dédalo e Ícaro, ou ainda Rebeca Matte 
Bello (1875 – 1929), produz a escultura Dédalo e Ícaro. Na música, temos 
também várias retomadas do mito, intérpretes como Zé Ramalho na canção 
Filho de Ícaro; Os Paralamas do Sucesso, com a música Tendo a Lua; os 
britânicos do heavy metal, Iron Maiden, em Flight Of Icarus; Fernanda Takai, 
vocalista do Pato Fu, na música Seja o Meu Céu. 

Várias são as retomadas, porém definimos como corpus de análise uma 
tela de Peter Paul Rubens, A Queda de Ícaro, uma música do cantor e 
multiinstrumentista Maurício Pinheiro Reis, mais conhecido por Byafra em 
parceria com Carlos Roberto Piazzoli (Piska), e por último, o poema Ícaro, de 
Adélia Prado. Dando continuidade à pesquisa, nosso objetivo é analisar cada 
um desses textos, explorando as diferenças e similitudes entre eles, com 
relação à temática, de forma a entender como cada tipo de arte (pintura, 
música e poema) retoma essa história legendária. 
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Análise das Obras: O Voo de Ícaro nas Artes 
 

Fly, on your way, like an eagle, 
Fly as high as the sun, 

On your way, like an eagle, 
Fly, touch the sun. 

(Flight of Icarus, Iron Maiden) 
 

Iniciemos as análises pelo poema de Adélia Prado (2010, p. 60) : 
 
ÍCARO 
 
Caminho sobre o planeta 
como os equilibristas em suas bolas gigantes, 
não se sai do lugar, 
de si mesmo não se pode sair. 
Aviões, dirigíveis, saltos de alta montanha 
confrangem o coração. 
O voo aborta sempre. 
Ainda que em chão de lua, 
todo destino é o chão.    
 

 A poeta toma por título de seu poema o próprio nome do herói trágico, 
tornando a retomada da temática ainda mais óbvia e visível, mesmo que no 
olhar mais superficial do poema. Enquanto Bachelard (2001) trata o sonho do 
voo como uma experiência calma e fácil, em que o voltar à terra não é queda, 
pois há o impulso, Adélia foca na experiência trágica de Ícaro, de forma que 
nem no alçar voo encontra-se tranquilidade, numa perspectiva totalmente 
pessimista. O poema inteiro traduz a inquietude, a ansiedade do voo falho de 
Ícaro. Logo no primeiro verso, temos a palavra planeta, que estabelece uma 
conexão entre o celeste e o terreno, pois, mesmo que o planeta esteja 
suspenso na imensidão do cosmos, os nossos pés sempre estarão no chão. 
Semelhantemente ocorre à experiência do vôo: por mais que se salte, não é 
possível se manter no ar. No segundo verso, temos a comparação do corpo 
celeste às bolas gigantes. A bola (gigante) também pode configurar em um 
símbolo do sol ou da lua cheia, já que no geral, objetos circulares remetem aos 
céus, ao que é eterno e perfeito, à própria alma (ROSA, 2009, p. 43). Logo de 
início, temos então, a figura simbólica da bola e do planeta nos direcionando às 
coisas do alto, aos céus assim como outros elementos presentes do poema, 
como aviões, dirigíveis, saltos, voo e lua. A montanha, quando atrelada à 
verticalidade, como acontece no poema, traz a ideia de proximidade do céu, da 
ascensão. “Ela é assim o encontro do céu e da terra, morada dos deuses e 
objetivo da ascensão humana” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2012, p. 616). 
Percebemos, então, o trabalho cuidadoso de Adélia ao escolher elementos que 
compusessem uma atmosfera aérea no poema. Nos terceiro e quarto versos, 
temos o ápice da angústia da falha do vôo, é quase possível vermos a figura 
desesperada de Ícaro ao notar que as plumas se desprenderam, e que a queda 
é inevitável. Observemos a figura de linguagem presente nos dois primeiros 



 

 

 

169 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

169 

versos: caminhar sobre o planeta é comparado aos equilibristas em cima de 
suas bolas gigantes. Tal comparação evidencia a insegurança sentida no voo, 
pois não se sabe se a queda virá, e quando virá. 

 
não se sai do lugar. 
de si mesmo não se pode sair. (PRADO, 2010, p. 60) 
 

 O trecho reflete como essa situação gera a instabilidade no ser, a 
inconstância causa a agonia de não poder manter-se nos ares, revelando o 
instante que precede a queda. Os versos de Adélia refletem a impotência de 
libertar-se de sua própria condição, dos conflitos do próprio eu, o não assumir-
se a si mesmo. Isso, por que não há como se conformar com a condição 
limitada, não podendo alcançar a plenitude do voo; não se consegue 
desprender da matéria, permanecendo sempre no chão, no que é menos 
elevado. O eu - lírico revela-se angustiado, tal qual Ícaro em sua queda. Assim 
sendo, 
 

o vôo exprime um desejo de sublimação, de busca de uma 
harmonia interior, de uma ultrapassagem dos conflitos. [...] 
Quanto mais esse desejo é exaltado, mais esta incapacidade 
transforma-se em angústia, e a vaidade que a inspira, em 
culpa. (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2012, p. 964) 
 

O sexto verso do poema vem para reforçar esse sentimento de aflição. 
Dentre os vários significados da palavra confranger, podemos tomar alguns, 
como: apertar, afligir, angustiar, oprimir, contorcer-se, contrair-se, afligir-se, 
angustiar-se, sentir-se muito mal.2 A queda é certa, por isso, a existência de 
um coração tão atordoado, anunciando uma fase de decadência que precede o 
fim. O próximo verso reafirma essa ideia: “O voo aborta sempre.” O 
pessimismo do poema se confirma, quando se diz que o voo nunca tem bom 
êxito, seu curso sempre é interrompido. É interessante notarmos o uso do 
ponto final nesse verso. Aqui, ele não está somente mostrando o fim de um 
período, mas significando o fim de toda a agonia exposta. 
 No oitavo verso, temos elementos antitéticos: chão, remetendo ao 
terreno, e lua, ao aéreo. É importante a observação da não citação do sol no 
poema, como na lenda de Ícaro, mas sim da lua. O sol está relacionado ao 
poder, por isso, Ícaro anseia chegar perto do grande astro, esquecendo que o 
calor que dele emana serve tanto para a vida quanto para destruição. O sol 
geralmente está ligado à figura masculina, enquanto a lua, como contrária a 
ele, se relaciona com o feminino; e Adélia opta pela lua. Adélia preza pelas 
vozes e imagens femininas evocadas em sua poesia, com certeza, isso explica 
a escolha pela lua ao invés do sol. A lua funciona como um refletor da luz solar, 
e o luar suscita, em muito, inspiração religiosa e artística, o que dialoga 

                                                           
2 Fonte: Dicionário Michaelis Online. In: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=confranger. Acesso em: 22/07/2013. 
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novamente com a produção de Adélia, já que, normalmente, há toda uma 
atmosfera mística em volta da lua. No segundo volume de O Grande Livro dos 
Signos e Símbolos, temos a explicação da relação entre a lua e o feminino: 
  

O fato de que seus ritmos correspondam quase que 
exatamente ao ciclo menstrual feminino, às estações e ao ciclo 
anual levou às associações óbvias com o feminino, a terra e a 
natureza. (O’ CONELL & AIREY, 2010, p. 120) 
 

Vale ressaltar também que, no poema, que é organizado em versos 
livres, a única rima vem de coração e chão, que se aproximam em seu aspecto 
sonoro. O coração, conforme temos estudado, figura-se como fonte da vida, da 
alma, e esse coração está aproximado do chão, que é citado duas vezes no 
poema. O voo, antes de ser voo, é terra, e a terra é o início e o fim de tudo. A 
tradição cristã, fortemente presente na poesia de Adélia, afirma que o ser 
humano foi criado do pó da terra, e para ela retorna quando morre, a mesma 
terra que cria, devora. O terreno corresponde ao humano, os ares, ao divino. A 
terra evoca a humildade, enquanto o ar reflete a ambição, a satisfação do ego. 
Por isso, a estreita ligação entre o homem e a terra, a dependência do homem 
pelo que é terreno; por isso também que o ar não lhe pertence, por mais que o 
homem o deseje ardentemente. Por mais que se busque as alturas, a elevação 
dessa alma, ela encontra-se presa a limitações terrenas, o que contribui ainda 
para o sofrimento do ser sonhador. Por isso que, de acordo com os próximos 
versos, “Ainda que em chão de lua, todo destino é chão.” Mesmo que, por 
alguns instantes o homem se ascenda ou sonhe, suba aos ares, a sua 
natureza não pode ser transformada. A finitude do homem não suporta a 
eternidade do que é elevado; por isso sempre haverá a queda. O homem deve 
retornar ao seu elemento essencial: a terra. 
 Passemos, então, para um breve estudo de alguns aspectos da tela de 
Peter Paul Rubens, “o maior dos pintores barrocos norte-europeus” (BECKETT, 
1997, p. 186),  de modo a compreendermos os artifícios usados para retomar a 
temática do vôo trágico de Ícaro: 
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                    Imagem 02 - A Queda de Ícaro. 
                    Fonte: http://lula-gigante.blogspot.com.br/200 
                   8/08/as-quedas-de-caro-anlise-de-quatro_5442.html 

 
Rubens selecionou para registrar em sua tela o exato momento em que 

Ícaro e Dédalo se encontram pela última vez. Observemos, primeiramente, o 
espaço de fundo da imagem. Todo o céu, parte das montanhas e do mar 
pintados recebem a cor amarela, cor intensa, que nos conduz diretamente à 
cor do sol, lembrando a causa da queda. É uma cor que anuncia desgraça, por 
ser violenta, agressiva, a mais quente das cores (embora, na tela, o amarelo 
não apareça em um tom ouro, mas em um tom mais frio, mais terroso, talvez, 
já anunciando o fim).  

Segundo Chevalier e Gheerbrant (2012), o amarelo e o branco são as 
cores que representam o elemento ar. A cor amarela, por ser associada ao que 
é outonal, é “anunciadora do declínio, da velhice, da aproximação da morte. 
(CHEVALIER & GHEERBRANT, 2012, p.41).” Rubens, sem sombra de dúvida, 
tomou o amarelo como cor predominante em sua tela porque sabia que seus 
efeitos corresponderiam ao trágico, ao acidental, ao mortífero.  

É muito importante notarmos que os tons mais escuros se concentram 
bem abaixo do corpo de Ícaro que cai, uma espécie de sombra negra. 
Sabemos que a sombra está em oposição à luz, e, assim como a luz está 
ligada à vida, a sombra está ligada a morte.  

Na tela, Rubens poderia ter feito essa sombra em tons um pouco mais 
escuros que as cores de fundo, até acinzentados; mas ele escolhe o preto, com 
traços ora mais forte, ora mais fracos. Um dos significados da cor preta está 
associado à morte, e morte essa certa, imutável, sem esperança, assim como 
era a morte de Ícaro. É fascinante o modo como o artista trabalha pinceladas 
de branco na parte inferior da tela, desenhando as espumas formadas pelo 
bater das ondas na praia. A única cor mais viva na tela é um lenço, que está se 
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desprendendo do corpo de Ícaro. É como se a “vergonha” do herói ficasse 
agora exposta, o seu erro, o seu pecado em querer voar alto demais.  

Obedecendo à estilística barroca, Rubens, usando de traços precisos 
cria ondulações no tecido, o que resulta no efeito de movimentação pelo vento. 
Outro traço barroco são os corpos contorcidos, revelando uma tensão de 
músculos, condizente com a situação. 

Temos ainda mais uma característica barroca expressa na tela: o 
contraste claro e escuro, sombra e luz: enquanto a parte alta da tela recebe 
tons mais claros, abaixo, temos os tons mais escuros; esse contraste é usado, 
de acordo com Cavalcanti (1970, p. 37) “para intensidade de expressão dos 
sentimentos, sobretudo os dramáticos.” 
 Notemos também que, seguindo o que pede o Barroco, a tela é 
composta na diagonal, os elementos se organizam dessa forma. Observe 
abaixo: 

 

 
             

               Imagem 03 - Detalhes, cortes transversal,  
              horizontal e vertical em A queda de Ícaro.3 

          Fonte: http://lula-gigante.blogspot.com.br/200 
          8/08/as-quedas-de-caro-anlise-de-quatro_5442.html 

 
Há também o exagero das feições, das expressões dos sentimentos, 

como acontece com o rosto de Ícaro, que expressa terror e medo. Notemos 
que, enquanto Dédalo é retratado com os olhos abertos, seu filho, com os 
olhos fechados. É interessante pensar que o olho, muitas vezes, está 
associado à sabedoria. Isso propicia o seguinte pensamento: Ícaro pode 
caracterizar o símbolo da juventude, que em sua inexperiência, se deixar levar 
pelas emoções, e a “queda” é quase certa. Dédalo representa a maturidade, 
que conseguindo conter os desejos e as emoções, adquire a habilidade de 
enxergar as coisas como realmente são, os perigos em se ultrapassar os 
limites. Seria uma forma de manter o equilíbrio, equilíbrio esse que, no barroco, 
                                                           
3  Fizemos os cortes na imagem a fim de colocar em evidência os detalhes da tela, que são 
discutidos antes e após a apresentação da mesma. 
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deveria ser quebrado. Como quebra desse equilíbrio, temos a desobediência 
de Ícaro. 

Outro contraste presente na tela é a figura agitada de Ícaro e a imagem 
calma de Dédalo (o que também se relaciona ao pensamento anteriormente 
exposto). Rubens usa de contornos e sombreamentos que dão movimento ao 
corpo de Ícaro, descrevendo bem a passagem da queda escrita por Bulfinch: 
“O jovem agitava os braços, mas já não havia penas para sustentá-lo no ar. 
Lançando gritos dirigidos ao pai... (BULFINCH, 2006, p. 158).” Dédalo, ao 
contrário, mantém uma postura passiva, e lança um olhar sério ao filho, como 
se estivesse triste pelo acidente.  

Ainda sobre a figura de Ícaro decadente, notemos que ele está 
posicionado em uma trajetória totalmente inversa à postura do voo, pois seus 
braços e cabeça não estão voltados para cima, e o peito, que deveria estar 
voltado para baixo, o que enfatiza ainda mais a tragicidade da queda. Ícaro 
está sendo sugado pela gravidade. 

Se dividirmos a tela na vertical, podemos dizer que, abaixo de Ícaro está 
o mar, no qual ele se precipita, e do lado de Dédalo, as montanhas. O mar, 
assim como significa vida, pode significar a morte, e no caso de Ícaro, não 
poderia significar vida. Já as montanhas, que também aparecem no poema de 
Adélia Prado, nos dirigem ao que é elevado, transcendente. Assim, o espaço 
criado na tela também coopera para o sucesso de voo de um, e ao voo 
frustrado do outro. Outros componentes que acentuam a força da queda são as 
duas linhas verticais que atravessam a tela, uma no rumo de Ícaro, e a outro no 
de seu pai, o que também acaba por conferir dinamismo à pintura. O’ Connell e 
Airey (2010, p. 107) afirmam que a linha vertical “descreve o movimento de 
cima para baixo, do Céu para a Terra.” Acredita-se também que as linhas 
verticais estejam relacionadas ao destino, que, nesse caso, o traço de cima 
para baixo conduz à própria queda. 

Na tela, há o registro do que parecem ser embarcações na praia, que 
também são citadas na versão do mito escrita por Bulfinch: 

 
[...] mas não podia sair da ilha por mar, pois o rei mantinha 
severa vigilância sobre todos os barcos que partiam e não 
permitia que nenhuma embarcação zarpasse antes de 
rigorosamente revistada. (BULFINCH, 2006, p. 157, grifos 
nossos) 
 

 A textura rústica, enrugada da tela, também contribui para a criação de 
efeito dinâmico, favorecendo a percepção da velocidade da queda. Ao mesmo 
tempo em que temos o traço firme de Rubens, temos pinceladas verticais por 
todo o fundo da tela, o que cria uma superfície não tão lisa. Por mais que os 
personagens estejam lado a lado, a posição de queda de Ícaro, com os braços 
abaixo, cria uma perspectiva de que ambos não estão lado a lado, mas que 
Ícaro está um pouco abaixo de Dédalo, fazendo-nos espectadores da queda de 
quase consigamos ver Ícaro, enquanto Dédalo paira no ar. 

Concentremo-nos, agora, na canção de Byafra, Sonho de Ícaro, que 
também retoma a temática do voo, explícita desde seu início:  
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Voar, voar 
Subir, subir 
Ir por onde for [...] 
 

Em muitos manuais, temos música conceituada como a arte de 
manifestar os sentimentos por meio do som. Sentimentos esses que dependem 
da experiência do indivíduo, de seu conhecimento de mundo e de música; 
portanto, nossa análise pode parecer, e é, em alto grau, subjetiva, 
especialmente quando o foco não está somente voltado à letra da música, que 
tem o nome do personagem trágico em seu título, assim retomando 
diretamente o mito, usando de vários recursos sonoros, que, a nosso ver, 
enfatizam a temática da queda. 
 Na letra da música percebemos algumas repetições, como: voar, voar; 
subir, subir; som sobre som; bem mais, bem mais; alto coração, mais alto 
coração; viver, viver. Entendemos que essas repetições, todas, sem exceção, 
aludem à ânsia do voo, ao desejo de ir além, ao alcançar o espaço mais alto. 
Alguns versos da música nos confirmam essa interpretação: “Repetir o amor já 
satisfaz/ Dentro do bombom há um licor a mais.” Há sempre um limite a ser 
ultrapassado. 
 É possível também relacionarmos a altura da voz do cantor à 
inconstância do voo: ora a melodia é mais aguda, ora tem altura média, mas 
nunca grave, pois o voo está ocorrendo, e não se quer chegar ao chão; pelo 
contrário, pretende-se as alturas. Portanto, esta canção, entoada por uma voz 
grave, por um baixo, barítono ou tenor, talvez não provocasse a expressão do 
movimento do voo. Não há um padrão de intervalos na música, as alturas das 
notas oscilam sempre, favorecendo a criação imagem do movimento do voo. 
Quase podemos ver a figura de Ícaro voando, subindo e descendo nas alturas. 
Walter Howard afirma que 
 

São os intervalos que fazem a música. Ora, não se ouvem os 
intervalos. Os intervalos são sentidos. A simples impressão 
sonora já é uma operação psíquica, pois o próprio som é 
movimento. Ora, o intervalo é um movimento entre as alturas 
sonoras. (HOWARD, 1984, p. 63, grifos do autor) 
 

  No início de cada estrofe, a voz do cantor é mais suave, enquanto que, 
ao final, a voz é mais intensa, mais enérgica; gradativamente, o intérprete 
oscila entre a voz mansa e a mais vigorosa. É interessante também notarmos 
os aspectos instrumentais: a introdução e a primeira estrofe são tocadas 
apenas no piano. O acompanhamento da bateria, suas batidas muito bem 
marcadas em um compasso quaternário simples, conferem ritmo à música. É o 
próprio alçar voo da canção. O primeiro tempo do compasso marcado por uma 
batida forte, seguido por três batidas mais fracas nos tempos restantes lembra 
o ritmo do rock clássico. Após, temos a redução dessas batidas, agora, menos 
marcadas, menos fortes: o voo perde sua força, a queda é chegada.  Seguindo, 
vem um trecho, cuja ausência do acompanhamento da bateria é total: 
podemos, então, associar a imagem de Ícaro precipitado. O ar não oferece 
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resistência ao corpo que cai, quase não há atrito, por isso, a ausência de som. 
A música, em sua totalidade obedece a esse ciclo rítmico, como 
exemplificamos a seguir: 
 
 

 
 

 
 
Quanto à harmonia, a música é repleta de acordes dissonantes, e em 

alguns momentos há uma maior estabilidade desses acordes. Observemos os 
trechos cifrados abaixo: 

 
C      C/E         F  G/B           C 
Voar voar, subir subir  ir por onde for [...] 
C     C/E           F   G/B         C 
Luar, luar eu sou assim brilho do farol [...] 
C        C/E         F   G/B          C 
Viver viver e não fingir esconder no olhar [...] 
C         C/E         F     G/B        C 
Fugir meu bem pra ser feliz só no pólo sul. 
 

Esses são versos que apresentam uma possível regularidade na 
progressão dos acordes, a progressão I IV V (C F G C). São acordes que se 
combinam. Mas, nos trechos acima, não temos essa sucessão harmônica 
perfeita. O acorde de dó maior (C) é seguido por uma variação, C/E – dó com 
baixo em mi, e mais a frente, temos o acorde de sol maior com baixo em si 
(G/B). Assim, a música não gera aquele efeito acabado, que a progressão 
comum expressa; há harmonia, mas é uma harmonia inquietante, uma 
consonância que é ao mesmo tempo desentoada. No geral, acordes com baixo 
em outra nota parecem criar na música uma situação de suspense. Esse tipo 
de harmonia nos faz pensar que algo está por acontecer, há uma tensão 
provocada. 

É interessante também percebermos que acordes maiores (sem 
alterações), na maioria das vezes, expressam entusiasmo, alegria, devido ao 
seu som “acabado”. Em contrapartida, os acordes menores, devido à redução 
de um semitom de sua terça, causam efeito de tristeza, melancolia, assim 
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como os acordes com sétima (aumentada ou não) e diminutos. Notemos que 
esses “momentos de tristeza” aparecem intercalados com os “momentos de 
entusiasmo”, acordes maiores e menores são, ao longo da música, colocados 
lado a lado. Não há a predominância de acordes maiores por muito tempo, e o 
mesmo não ocorre com os acordes menores. Novamente, temos a idéia da 
inconstância do voo. A alegria e a tragédia, a força e a fraqueza, a certeza e a 
dúvida, são algumas antíteses evocadas pela colocação dos acordes na 
música. O voo ocorre, mas logo em seguida vem a queda. A música está 
repetindo o que lemos no poema de Adélia. “O voo aborta sempre” (PRADO, 
2010, p. 60). Fizemos a contagem dos acordes da música, conforme 
demonstrado no gráfico que segue:  
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Gráfico 1: Os acordes na música Sonho de Ícaro. 
 
Dos 167 acordes que aparecem na canção, 105 remetem à tristeza, ao 

trágico, ao melancólico. Apenas a coluna em azul, que corresponde aos 62 
acordes maiores, expressa efeito alegre, 43 acordes a menos em relação aos 
que expressam o contrário. 

Após a análise das obras, podemos perceber como cada arte absorve a 
temática dispondo de artifícios próprios, usando diferentes meios para resultar 
em um sentido bem próximo. A pintura, por meio das cores, texturas, jogos de 
sombra e luz; a música, por meio do som, da voz; e o poema, por meio do 
trabalho estético com a linguagem. É justamente por isso que reafirmamos que 
nenhuma arte se sobrepõe à outra; elas se completam, dialogam entre si, 
geram sentidos cada qual a seu modo. 

  
 

Considerações Finais 
 

Concluindo nosso estudo, pensamos que o sonho do voo pode ser 
considerado como um tema universal, assim como o amor, a morte, a saudade 
dos tempos de infância. Todos esses temas estão relacionados ao que não é 
palpável ao homem, ao que foge ao seu controle, talvez, por isso, a insistência 
desses temas nas manifestações humanas. Com o sonho do voo não é 
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diferente. É certo que, assim como há muitas retomadas do voo de Ícaro nas 
artes, muitas outras virão, pois o voo é algo inatingível. Assim, cabe à arte 
tornar real esses sonhos impossíveis, dar vida à imaginação, aproximando-nos 
do inatingível. 
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 RESUMO  

Este trabalho faz uma breve revisão do estatuto do 

narrador nos seis romances do escritor português Helder 

Macedo, publicados entre 1991 e 2013, para mostrar de 

que maneira o recém-publicado Tão Longo Amor, Tão 

Curta a Vida (MACEDO, 2013) a um só tempo retoma 

certas características marcantes da obra macediana e 

reelabora essas características, configurando um narrador 

bastante peculiar, de maneira a responder o paradoxo 

enunciado por Theodor Adorno em 1954 a respeito do 

gênero romanesco, que ainda define em boa parte os 

desafios impostos a esse gênero literário. A criação do 

“autor”-narrador, um narrador que se assemelha bastante 

ao Helder Macedo biográfico e que chama para si a 

autoria da história, mas que não é, de fato, o autor textual, 

uma vez que o autor comanda a trama, enquanto o 

narrador, perplexo, admite suas dúvidas e recusa julgar as 

outras personagens, abre um espaço labiríntico, no qual o 

texto se torna sempre mise en abymee as narrativas se 

tornam desnarrativas: histórias não contadas, não 

elucidadas, eternamente em aberto, desafiando o leitor e 

impelindo-o para fora de sua zona de conforto.  

PALAVRAS-CHAVE: Helder Macedo; Tão Longo Amor, 

Tão Curta a Vida; narrador. 



 

 

 

180 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

180 

 

A DESNARRATIVA DE HELDER 

MACEDO EM TÃO LONGO AMOR, 
TÃO CURTA A VIDA 

Marisa Corrêa Silva (UEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

O sexto romance do escritor português radicado em Londres, lançado no 
Brasil no início de Setembro de 2013 pela Rocco, cristaliza a refinadíssima 
técnica do autor, que pode ser entendida como uma resposta artística ao 
paradoxo formulado por Theodor Adorno: “não se pode mais narrar, embora a 
forma do romance exija a narração” (2003). Publicado originalmente em 1954, 
o ensaio de Adorno possui uma atualidade contundente, uma vez que discute a 
tensão inerente entre a pretensão “realista” do gênero e a falsidade ideológica 
resultante desse realismo, que facilmente naturaliza, escamoteia ou didatiza as 
relações profundas nas sociedades capitalistas. Segundo Adorno, Joyce, 
Proust ou Kafka são exemplos de soluções possíveis, uma vez que, ao 
romperem a forma tradicional do grande romance do século XIX, demandam 
uma diferente subjetividade por parte de seus leitores, rompendo a ilusão de 

RESUMO: Este trabalho faz uma breve revisão do 
estatuto do narrador nos seis romances do escritor 
português Helder Macedo, publicados entre 1991 e 2013, 
para mostrar de que maneira o recém-publicado Tão 
Longo Amor, Tão Curta a Vida (MACEDO, 2013) a um só 
tempo retoma certas características marcantes da obra 
macediana e reelabora essas características, 
configurando um narrador bastante peculiar, de maneira 
a responder o paradoxo enunciado por Theodor Adorno 
em 1954 a respeito do gênero romanesco, que ainda 
define em boa parte os desafios impostos a esse gênero 
literário. A criação do “autor”-narrador, um narrador que 
se assemelha bastante ao Helder Macedo biográfico e 
que chama para si a autoria da história, mas que não é, 
de fato, o autor textual, uma vez que o autor comanda a 
trama, enquanto o narrador, perplexo, admite suas 
dúvidas e recusa julgar as outras personagens, abre um 
espaço labiríntico, no qual o texto se torna sempre mise 
en abymee as narrativas se tornam desnarrativas: 
histórias não contadas, não elucidadas, eternamente em 
aberto, desafiando o leitor e impelindo-o para fora de sua 
zona de conforto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Helder Macedo; Tão Longo Amor, 
Tão Curta a Vida; narrador. 
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que “tudo está bem” e “tudo pode ser narrado” (o que equivale, até certo ponto 
a “ser explicado/compreendido”). 

Autores como Clarice Lispector e Guimarães Rosa, mais familiares ao 
estudante brasileiro, fazem parte dessa mudança formal reclamada por Adorno. 
Muito mais do que textosconteudisticamente engajados, que podem tomar 
formas conservadoras que anulem, numa prática de leitura, a “mensagem” 
libertária neles contida,os textos de Lispector trazem, via monólogo interior e 
fluxo de consciência, uma interiorização do mundo exterior que desnuda aos 
poucos o absurdo da existência, ao mesmo tempo em que rompe a expectativa 
do leitor de encontrar uma história pronta, dada, com “mensagem” clara de 
pacificação ou mesmo de revolta a ser “compreendida”. O leitor de Lispector se 
debate com o enigma formal dos textos dela, reproduzindo o embate com um 
mundo tornado incompreensível. Da mesma forma, a experimentação 
linguística de Rosa empurra o leitor em direção a uma experiência concreta de 
devir: a linguagem se desfaz e se reorganiza a cada frase, numa riqueza de 
sentidos ao mesmo tempo bela e assustadora. Tais experiências, para 
pensarmos nos termos de Adorno (2013), destroem a “tranquilidade 
contemplativa” do leitor perante a coisa lida, provocando uma reflexão posterior 
que ecoará a experiência do já-lido. Ao processo que resulta nesse choque o 
teórico alemão nomeia “encurtamento da distância estética”, numa perspectiva 
desenvolvida pela dramaturgia de Brecht. 

O mais conhecido dos romancistas portugueses contemporâneos, José 
Saramago, recria o encurtamento da distância estética ao romper certos 
preceitos do “bem escrever” laboriosamente ensinados ao longo do século XX 
nas escolas: seus parágrafos são longos e sua pontuação, bastante 
característica, tem novas regras que são aplicadas coerentemente na 
internalidade do texto. A atenção exigida do leitor neófito de Saramago é para 
as vírgulas seguidas de inicial maiúscula, que separam falas de personagens 
distintas, sempre bem marcadas por comentários como “disse o rei” ou 
“respondeu Blimunda”. Após algum tempo, o leitor familiarizado sentirá um 
encantamento na leitura, parcialmente causado pelo forte viés poético, lírico 
mesmo, de certos trechos, parcialmente causado pela fusão entre discurso 
direto, indireto e indireto livre. O narrador de Saramago, por sua vez, é 
bastante aparentado ao narrador tradicional: tem certezas, guia 
pedagogicamente seu leitor em meio ao discurso ideológico do capitalismo, 
conhece suas personagens a fundo, embora por vezes desvie pudicamente 
seu olhar, ou recuse, num jogo metaficcional, alimentar a ilusão do leitor de que 
a instância narrativa seja apenas um olhar neutro, comprometido com o factual 
a ser descrito (o “mostrar” [show] de Wayne Booth, em oposição ao “contar” 
[tell] – BOOTH, 1977). 

Em Helder Macedo, o encurtamento da distância se dá de forma 
radicalmente diferente. Embora sua linguagem seja acessível e a diegese 
principal de seus romances possa ser transmitida em algumas frases, quem 
tentar resumir a “história” de um desses livros vai experimentar a sensação de 
falsear, de suprimir e de achatar a verdadeira narrativa. Isso se dará por causa 
da radical desconstrução que Macedo efetua no estatuto de verdade do 
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narrador. Muito mais do que o famoso narrador não confiável de Booth (1977), 
o narrador macediano é um sujeito até certo ponto bem intencionado: deseja 
conhecer a verdade (como em Vícios e Virtudes), mas tem a plena consciência 
de que a verdade é múltipla; deseja rememorar, mas sabe muito bem que a 
memória já é descolada dos fatos ocorridos, já é, ela mesma, uma versão; 
reconhece suas limitações e tenta prevenir o leitor de que utilizará essas 
mesmas limitações em benefício da literatura. Ainda assim, ao lançar-se na 
aventura de tentar criar ou contar uma história, esse narrador vai enredando o 
leitor numa rede de tempos condicionais, de novas versões dos fatos que 
podem ou não serem verdadeiras, contadas por outras personagens, de 
reflexões metaliterárias sobre a ausência de limites definidos entre versão e 
verdade, de tal maneira que, no final, apesar de reter um fio condutor da 
narrativa, o leitor sente-se inseguro para afirmar: “foi assim”. Por isso, o leitor 
deste breve ensaio deverá desconfiar dos aparentes resumos que, por motivos 
metodológicos, terei de fazer nas próximas páginas. 

O romance de estréia de Macedo, Partes de África, de 1991, já é 
partícipe dessa técnica refinada. Aparentemente autobiográfico, o texto 
apresenta um narrador que se chama Helder Macedo, que mora em Londres, é 
casado com S., é professor do King’sCollege, está em férias sabáticas e deseja 
contar parte de sua vida a fim de encontrar sentidos possíveis nela e na vida de 
seu pai, cuja morte abre e encerra o livro. Ao longo do texto, abundam 
interferências que se destinam a prevenir o leitor de que a memória é uma 
armadilha, de que o olhar retrospectivo ora confunde e mistura, ora cria uma 
organização duvidosa, ora elabora redes causais que são, no mínimo, 
suspeitas. No meio do livro, é reproduzido parcialmente o Drama Jocoso, de 
autoria atribuída a Luís Garcia de Medeiros, uma paródia de Don Juan 
ambientada no Portugal salazarista. Medeiros é apresentado como amigo do 
narrador, desaparecido nas guerras de África nos anos 70. Ora, essa 
personagem é, na verdade, uma espécie de heterônimo coletivo, criado pela 
primeira vez por Macedo e alguns de seus amigos do chamado grupo do Gelo 
(referência ao Café Gelo, onde esses artistas se encontravam nas noites 
lisboetas nos meados dos anos 50). Perto do final, o narrador desmascara 
alguns de seus procedimentos de criação artística, afirmando que, por 
exemplo, a real ex-namorada africana de Macedo “emprestou” alguns traços 
físicos para uma personagem imaginária. Ele deixa bem claro que não 
pretende separar, em seu texto, memória e ficção, pois, declara, ainda no 
capítulo 1: “Poderei assim mudar também os nomes (...) as circunstâncias, as 
relações de família ou de amizade (...)” (MACEDO, 1991, p.10). 

O segundo romance, Pedro e Paula (1998), mantém o narrador que 
propositadamente se parece com o autor, mas este já não está mais no centro 
da ação, não é mais autodiegético – se é que se pode chamar o narrador de 
Partes de África um narrador autodiegético tout court. “Helder Macedo” será a 
testemunha da história de Paula, uma mulher vibrante, libertária e carregada de 
simbologias eufóricas, metáfora de um Portugal possível no final do século XX, 
mas irmã gêmea de Pedro, sombrio, covarde, hipócrita, egoísta e 
incompetente. A metáfora política não foi, talvez, suficientemente 
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compreendida na época de publicação do romance, uma vez que a figura de 
Paula fez muito sucesso com público e crítica. Só após as crises econômicas 
do século XXI que a advertência encarnada pelo irmão nefasto tornaram-se 
mais visíveis. Não por acaso, esse romance é considerado o mais acessível 
entre os textos narrativos de Macedo. Trata-se da narrativa na qual o narrador 
mais se assemelha ao narrador tradicional. Ele toma partido abertamente. 
Declara gostar de Paula. O descentramento da metáfora é mais sutil e passa 
pela retomada da mitologia teutônica, dos gêmeos Siegmund e Sieglinde, pais 
de Siegfried – herói cujo destino de impedir a queda do Walhalla é fracassado. 
Considerado o texto mais otimista de Macedo, hoje sua contraparte lúcida e 
pessimista ganhou uma evidência que parecia improvável nos anos 1990. 

Em Vícios e Virtudes (2000), o autor encontra o que chamarei de sua 
“forma narratológica” madura: ao colocar sob três pontos de vista distintos a 
história de Joana, o autor escreve um romance que é a tentativa frustrada de 
criar um romance. O “autor”-narrador Helder Macedo ouve da boca de um 
amigo sobre a interessante Joana, percebe que a mulher brincou com o amigo, 
contando-lhe uma história de vida que era uma ambientação novecentista da 
vida de D. Joana, mãe do famoso D. Sebastião de Portugal. Alerta o amigo e 
ambos pensam escrever um romance usando essa ideia. O amigo o faz 
rapidamente e publica o texto, provocando a ira do narrador. Na festa de 
lançamento do romance do amigo, surge a própria Joana, que enreda o 
narrador no desafio de contar e re-contar sua própria história imaginada. No 
momento em que a história parece se encaminhar para algum sentido, 
envolvendo também um encontro romântico reprimido entre a mulher e o 
“autor”-narrador, tudo se desfaz, com a fuga de Joana e com algumas 
observações de uma vizinha que parecem desmentir totalmente a versão que 
Joana havia encorajado que os dois escritores fizessem dela mesma. 

A seguir, a primeira das duas experiências nas quais o narrador não é 
mais “Helder Macedo”: Sem Nome (2005), com um narrador heterodiegético 
acompanhando os passos de José Viana, bem-sucedido e atormentado 
advogado português em Londres, preso ao fantasma de uma ex-namorada 
desaparecida no Portugal salazarista; e de Júlia de Sousa, jornalista, jovem 
privilegiada e bastante irresponsável, alienada mesmo, que se compromete a 
descobrir o que houve com a ex-namorada de Viana. Júlia envia ao advogado 
um relato bastante convincente do sequestro e morte de Marta, a ex-namorada, 
pela PIDE. Viana se comove, passa por uma catarse libertadora, decide fechar 
o escritório e retomar a vida, voltando a Portugal para participar da política e da 
vida social como puder. A narrativa retorna a Júlia e esta, falando consigo 
mesma, admite que o relato era uma farsa. Ela não conta a verdade a 
ninguém, mas tem uma ação que pode ser considerada, em certa medida, 
redentora: coloca seu emprego em risco ao tomar posição de apoiar um amigo 
(e ocasional amante), jornalista a quem admira e a quem considera um modelo 
de ética profissional. Trata-se de um romance no qual a mentira é o grande 
remédio: a mentira da ficção (a morte de Marta, tal como aceita por Viana, é o 
que o liberta de décadas de uma existência sem sentido) e a mentira “em-si” 
(mentir a Viana faz com que Júlia reflita sobre a responsabilidade de ser 
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jornalista e conclua que é preciso ser ética na profissão). Politicamente 
incorreto, para dizer o mínimo, e paradoxal também, já que o mesmo relato 
assume a forma de engodo mistificador (dando a Júlia a oportunidade de 
experimentar o poder conferido por sua profissão) e de mito vivificador (o “mito 
é o nada que é tudo”, de Fernando Pessoa, para José Viana). 

No quinto romance, Natália (2009), temos uma narradora autodiegética, 
que dá nome ao texto, e cujo diário, com interrupção de alguns anos, é quem 
guia o leitor pelo labirinto para, no último instante, deixa-lo sozinho no centro 
mesmo do dédalo (e, metáfora irresistível, a escutar os passos do Minotauro ao 
longe). Buscando entender a si própria, Natália rememora as circunstâncias 
violentas e misteriosas da morte de seus pais, do PIDE que a entrega ao avô, 
da relação intensa que ela terá com esse avô, da mudança gradual de jovem 
esposa conformada de Paulo para amante do primo deste, Jorge; de 
companheira desse Jorge, um artista com uma visão bastante crítica da 
sociedade, para companheira apaixonada de Fátima, uma estranha criatura 
que dá indícios de ter desejado tornar-se na própria Natália. Após o 
inexplicável desaparecimento de Fátima, que tivera um filho com Paulo, Natália 
retoma o casamento com o mesmo Paulo, apenas para garantir um lar e uma 
família ao filho de Fátima. Um casamento sem amor e de conveniência, 
portanto, chocando e decepcionando Jorge, que antes havia apoiado a relação 
da ex-companheira com Fátima. Após criar para o leitor a expectativa de uma 
série crescente de atitudes ousadas, desafiando as convenções burguesas, a 
protagonista fecha o círculo da existência da forma mais rasgadamente 
convencional possível, mas sem que essa atitude se feche em explicações 
coerentes (coração partido, carência afetiva, medo do futuro etc.) nem num 
desvelar sobre quem realmente era Natália. Se ela julga que se encontrou, 
certamente abandona seu leitor perdido. 

Finalmente, em Tão Longo Amor, Tão Curta a Vida (2013), Macedo 
realiza um tour de force ao retomar triunfalmente o seu “autor”-narrador, 
fazendo-o novamente dividir a responsabilidade por contar a história com outra 
personagem, o intrigante Victor Marques da Costa. Diplomata português em 
viagem a Londres, este aparece no apartamento do casal Helder e S. para 
narrar partes de sua vida e um amor vivido na Alemanha Ocidental por volta de 
1989. A namorada, que o deixou e desapareceu após a Queda do Muro, teria 
(ou não) reaparecido de forma misteriosa mais de vinte e dois anos depois, 
passando uma noite com Victor, que não sabe dizer se a mulher era ou não a 
mesma e sugere ao narrador que tente imaginar o que teria acontecido a ela 
nesses anos todos. Alguns detalhes insinuam a Macedo – e este insinua ao 
leitor - que poderia ter havido um crime na noite do encontro. Após imaginar e 
rascunhar uma história improvável mas possível, inventando uma espécie de 
duplo da jovem alemã, Macedo apresenta o texto a Victor, que o rejeita 
sarcasticamente. Num novo encontro, Victor admite que, se a mulher 
encontrada fosse mesmo a ex-namorada, ele teria pensado em morte, por ter 
se apegado doentiamente à ausência dela e ao fantasma da jovem que ela 
havia sido e que nunca o amara de verdade. No dia seguinte, Victor é 
encontrado morto em sua casa, mas o jornal que traz a notícia não contém 
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maiores informações sobre o caso. O romance termina deixado o leitor com a 
sensação de, como em Vícios e Virtudes, uma história desnarrada. 

Helder Macedo trabalha como um exímio equilibrista na orla das 
implausibilidades. Embora o surgimento de Victor seja apresentado como 
estranho (à noite, um pingo de sangue no punho da camisa, contando uma 
longa história e insinuando que talvez precisasse de um álibi para as horas que 
antecederam a chegada à casa de Macedo, alegando situações de sigilo 
diplomático para admitir que falseou alguns pontos da história, admitindo 
possuir um gosto pela invenção de falsidades etc.), o leitor é levado a partilhar 
a curiosidade que a história do diplomata desperta no “autor”- narrador. O 
desafio parece ser, naquele momento, encontrar a verdade por trás da história 
contada por Victor, trazendo à memória os romances noir e as novelas 
detetivescas. Ao tomar para si a narrativa, Macedo faz um desvio desse rumo, 
mas um desvio que retoma certas convenções dos gêneros citados: a bela 
Lenia Nachtigal vai lentamente armando uma traição ao seu protetor, o líbano-
brasileiro Almir Benamor, e à filha deste, que é quase um duplo dela mesma, 
Lenia Benamor. Além de sofrida femme fatale (perdeu a voz, viveu 
maritalmente com Almir até que a velhice deste torna a convivência uma 
“enfermagem sexualmente frustrada” [MACEDO, 2013, p. 104], tornou-se 
anoréxica), Lenia Nachtigal também seria a solução “civilizada” para o desejo 
incestuoso de Lenia Benamor pelo próprio pai. Convém notar que a narrativa 
macediana não faz nenhum julgamento moral sobre tais situações, pelo 
contrário: naturaliza-as, apresentando-as como constitutivas das personagens. 

Aqui, temos uma (im)postura do narrador que não é mais a pretensão do 
narrador do Realismo, de tornar-se olhar neutro e impessoal como uma câmera 
que registrasse o que se vê. Tampouco se trata do dialogismo à Dostoievsky 
tal como o entende Bakhtin. O narrador macediano toma partido, tem opiniões 
e emite-as de forma clara. A ausência de julgamento, a personagem cujas 
ações e palavras tornam-na tridimensional ao olhar do leitor (como o 
abominável Ricardo Vale, o PIDE de Vícios e Virtudes) são resultados do que 
Macedo mesmo já descreveu como “o perplexo autor desta história” 
(MACEDO, 2001998, p. 182), ou seja: a ambiguidade do “autor”-narrador que 
recusa o poder de emitir julgamentos categóricos sobre as motivações de 
outros seres humanos, ainda que esses seres sejam personagens e, portanto, 
criações do autor textual empírico. Isso não quer dizer que, bakhtinianamente, 
as visões de mundo das personagens enfocadas sejam postas em 
equipolência. O leitor de Helder Macedo entenderá que Ricardo Vale é 
horrendo, a menos que seja, também ele, leitor, uma criatura perversa. Mas o 
“autor”-narrador de Tão Longo Amor, Tão Curta a Vida refina sutilmente a 
recusa de julgar, recusa essa que é explícita em Vícios e Virtudes. 

No sexto romance, o narrador Macedo lida tentativamente com uma 
história da qual se apossa e, embora tenha plena consciência de que a 
liberdade artística permite esse tipo de apropriação, e que o faz após um 
convite do próprio Victor Costa, existe uma expectativa não formulada no pacto 
verbal que o diplomata propusera ao romancista: ele espera ler uma história 
viável, que acalme seus medos profundos, que justifique quaisquer atos 
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desesperados que ele pudesse ter praticado ou desejado praticar. O diálogo no 
qual Victor rejeita o esboço narrativo de Macedo é revelador. “Mas o que lhe 
contei não era para você fantasiar dessa maneira”, diz Victor (MACEDO, 2013, 
p. 153). Macedo o acusa de “querer controlar tudo a fingir que não” (Macedo, 
2013,p. 158). No embate, Victor diz ironicamente ao outro que decida, pois ele, 
Victor, é apenas uma personagem do outro (p. 162). Embora, na internalidade 
do texto, isso seja apenas um sarcasmo, ele remete ao fato de que Victor e 
Macedo são personagens do autor textual Helder Macedo, cuja proximidade 
com o narrador do romance gera o mise em abyme inicial, complicado pela 
troca de vozes que assumem o papel de contador da história. Ao contar a 
conversa ao leitor, o narrador entremeia as frases trocadas entre ele mesmo e 
Victor Costa com reflexões sobre a discussão, e não há uma separação muito 
evidente entre as frases que representam o que o “autor”-narrador pensou 
durante o diálogo, tentando entender a decepção do outro, e quais são 
posteriores, elaboradas no momento de contar o embate verbal. Uma dessas 
intervenções vale a pena ser reproduzida: 

 
Como se, em vez do tradicional autor omnisciente, o 

que funciona como se soubesse tudo sobre as suas 
personagens, eu tivesse estado a escrever sobre uma 
personagem que sabe mais do que o autor. Que é o Victor 
Marques da Costa, é claro. E que por isso fui inventando 
improbabilidades, inconsistências, falsas conexões. Sim, se 
calhar foi isso que fiz. Pelo menos pareceu-me boa ideia dizer 
que foi, até ver. (MACEDO, 2013, p.155) 

 
Observamos aqui, sintetizado, o jogo entre personagem, autor e 

narrador. A observação metalinguística é aparentemente direcionada ao projeto 
de romance que o “autor”-narrador tentou escrever, mas funciona 
perfeitamente para descrever a relação entre autor textual, narrador e 
personagem de Tão Longo amor, Tão Curta a Vida. O autor textual, embora 
domine a ação e maneje os efeitos que deseja causar no texto, recusa a 
onisciência, mantendo o leitor às escuras, embora faça conjecturas e deixe sua 
posição ideológica visível o tempo todo. Ao mesmo tempo, cria um “autor”-
narrador que, por suas características (biografia, ideias, caracterização) pode 
confundir o leitor, tornando possível uma leitura ingênua que de fato julgue que, 
nos romances de Macedo, autor e narrador são um só e uma mesma pessoa. 
Como em Vícios e Virtudes, no qual, após narrar a intensa atração que o 
“autor”-narrador sente por Joana, o texto ironiza: “Não, mas a sério, assim 
pareço ser eu mesmo, é cá o meco com o próprio nome, King’s College, (...) 
amores perenes, e a ter de (...) arriscar-me onde a minha personagem me 
chama (...). (...) partilho das legítimas curiosidades do leitor (...).” (MACEDO, 
2000, p. 125).  

As lacunas textuais de Tão Longo Amor, Tão Curta a Vida são 
camufladas como perguntas a serem respondidas, de forma análoga à de 
Vícios e Virtudes, e é a personagem quem, aparentemente, negaceia e impede 
o acesso à narrativa fluente e coerente. A diferença é que, ao final da história 
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de Joana, o leitor perplexo é “consolado” com as especulações do amigo de 
Macedo, que imediatamente tece uma nova rede de metáforas de metaficção 
historiográfica para conferir sentido ao que os dois puderam inferir sobre a 
mulher, e também pela constatação filosófica de Macedo, de que tudo está por 
recomeçar, num tempo condicional. Enquanto isso, a história de Victor e de 
Lenia Nachtigal encerra de forma abrupta, com a eliminação da personagem 
que deu o pontapé inicial na narrativa, de forma misteriosa e que recusa 
quaisquer interpretações ou constatações filosóficas, a não ser a da 
impossibilidade do narrar: “E agora nunca mais será” (MACEDO, 2013, p. 
171).Tal impossibilidade coaduna perfeitamente com o que Adorno propõe, 
ainda em meados do século XX, para os romances que valem a pena ser lidos: 
a recusa ao fetichismo implícito no realismo “de fachada”; o efeito de 
inquietação causado no leitor via encurtamento da distância estética; e a 
“capitulação do romance contemporâneo diante de uma realidade demasiado 
poderosa”, que não deve ser “transfigurada em imagem” (ADORNO, 2003, p. 
63). 

O sexto romance de Helder Macedo é, portanto, um marco na 
extraordinária produção literária desse autor: embora dê continuidade a uma 
série de características e de estratégias textuais que dão coesão ao todo de 
sua obra, fá-lo de forma ainda mais “organicizada”, do que os romances 
anteriores. Os mecanismos narrativos pelos quais a expectativa do leitor é 
alimentada para, a seguir, ser derrubada, ganham em sutileza e na forma pela 
qual se entretecem nos diferentes níveis intra e intertextuais. A postura 
perplexa e aberta do “autor”-narrador, a um só tempo convicta de seus valores 
mas recusando todo e qualquer didatismo e julgamentos apressados ganha 
estatuto de condição sine qua non do ato de narrar, ou de tentar fazê-lo. A 
partir do momento em que entra em cena a morte (única certeza possível), o 
narrar se apaga, deixando ao leitor o prazer semelhante ao de quem aprecia os 
grandes enxadristas: cada movimento prevê os próximos, sempre mais longe 
do que o campo de (pre)visão do oponente. Talvez por esse motivo, entre 
outros, que a releitura da obra macediana inclua sempre a sensação da 
novidade e da descoberta de um texto novo, inédito. 
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RESUMO  

Indicativo de futuros estudos sobre A trilogia de Nova Iorque, 

de Paul Auster, aproximando-se da obra a partir das ideias de 

herança e confusão. Da herança literária que só o é porque 

atravessa; aceita a existência de outros mundos ou outras 

situações artísticas de transmutação entre linguagens; quebra 

a continuidade da herança, mantendo-a disponível à edição. 

Como um filme, colagem de imagens projetadas numa tela ou 

numa folha de papel. Lembrando o filósofo Stanley Cavell, 

para quem ler uma obra literária é igual a ler uma obra 

filosófica, lemos Auster – sua filosofia ou encenação de uma 

pretensa fraude – ? Encontramos resposta ontológica para 

perguntas de natureza literária, mas pode ser o contrário... 

Como a vida, o romance adia ad eternum as conclusões que 

promete. Percorremos as novelas, que se remetem umas às 

outras sem jamais fecharem um círculo, querendo-se centro, 

abrindo parênteses. Histórias fictícias, citações literárias, fatos 

históricos, questões filosóficas: se tudo é essência, nada é 

realmente essencial. Cada passo na leitura remete para frente 

e para trás, e as leituras de Auster vão, como imagens, sendo 

projetadas. Talvez um filme das suas leituras, talvez herança 

de acasos outros, que vislumbramos aqui e ali como tropos 

de questões levantadas por diferentes filósofos. Suscitando 

um talvez, sempre um talvez, da figura da revelação como 

cinema da leitura.  

PALAVRAS-CHAVE: literatura; cinema; filosofia. 
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1) Se eu conseguir lhe dar as palavras de que você precisa, será 
uma grande vitória. (AUSTER, 1999, p. 23)1. Se conseguirmos levar as 
palavras de volta a “casa”, se conseguirmos que elas deem a volta na escrita 
de Auster, ali, sobre si mesmas, como a própria obra sugere, talvez, sempre 
talvez, haveremos de ir ante elas e, ali, onde se encontram, chamá-las, 
atraindo-as, crendo, inocentemente, que elas escutem o chamado.  

2) Tocando-as, abriremos as vozes que estão nas nossas e, em 
cada som, elas talvez, sempre talvez, marquem compassos e se ponham a dar 
voltas no nosso pensamento, girando, se exibindo. Neste momento de atração 
mútua, talvez, sempre talvez, conforme os traçados que elas fazem, há de se 
ver alguma tarefa contemporânea de coisas que já foram e são escritas (“todas 

                                                           
1 A partir daqui as citações da Trilogia de Nova York virão grifadas em negrito, apenas com 
referência da página. 

RESUMO: Indicativo de futuros estudos sobre A trilogia 
de Nova Iorque, de Paul Auster, aproximando-se da obra 
a partir das ideias de herança e confusão. Da herança 
literária que só o é porque atravessa; aceita a existência 
de outros mundos ou outras situações artísticas de 
transmutação entre linguagens; quebra a continuidade da 
herança, mantendo-a disponível à edição. Como um 
filme, colagem de imagens projetadas numa tela ou 
numa folha de papel. Lembrando o filósofo Stanley 
Cavell, para quem ler uma obra literária é igual a ler uma 
obra filosófica, lemos Auster – sua filosofia ou encenação 
de uma pretensa fraude – ?  Encontramos resposta 
ontológica para perguntas de natureza literária, mas pode 
ser o contrário... Como a vida, o romance posterga ad 
eternum as conclusões que promete. Percorremos as 
novelas, que se remetem umas às outras sem jamais 
fecharem um círculo, querendo-se centro, abrindo 
parênteses. Histórias fictícias, citações literárias, fatos 
históricos, questões filosóficas: se tudo é essência, nada 
érealmente essencial. Cada passo na leitura remete para 
frente e para trás, e as leituras de Auster vão, como 
imagens, sendo projetadas. Talvez um filme das suas 
leituras, talvez herança de acasos outros, que 
vislumbramos aqui e ali como tropos de questões 
levantadas por diferentes filósofos. Suscitando um talvez, 
sempre um talvez, da figura da revelação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura; cinema; filosofia. 
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as obras de arte são uma escrita, e não apenas as que aparecem como tais, e 
certamente hieroglíficas, para as quais se perdeu o código e para cujo 
conteúdo contribui acima de tudo a ausência de tal código” (ADORNO, 2008, 
p.193)). 

3) Se eu conseguir ... as palavras de que você precisa, será ... 
grande vitória. Se conseguirmos que as palavras possam assumir aquela 
tarefa por ali, na Trilogia de Auster, saboreando os próprios movimentos, vindo 
ao auxílio dessas que se esparramam em pequenas legendas nesse início,elas 
possam dar todos os equilíbrios entre elas ao mostrar algo e oferecer ideia 
daquela alguma coisa que os seus momentos e caminhos revelam na nossa 
mente. Há, então, o que fazer para assistir a figura, figura congruente talvez, 
escrita e trabalho de arte, sempre um talvez, que as palavras revelam. 

4) Se eu conseguir ... dar..., ...grande vitória. Figura avivada, e 
apenas em artes, no irrefreável da exibição nas nossas mentes. Rodam as 
palavras da Trilogia – tipograficamente; mas isso não significa apenas aquilo 
que se assemelha como tal, escrita como escrita. Rodam de uma a outra 
estória, de outras estórias àquela, até ir bem próximo da história. Rodam entre 
si, sobre si. Rodam e fazem rodar outras palavras de outros giros literários. 
Rodam e figuram o que há de mais comum a elas. E o comum a elas, são elas 
e outras delas, palavras. No vai e vem entre elas e, entre elas, outras de outras 
escritas, a figura revela a própria herança; não aquela que poderia ser dela, 
mas as das palavras literárias que reinam no seu reino de variadas travessias 
nos acasos que são. 

5) Herança do acaso? Há de haver cuidado com o acaso ao se por 
diante dessa pergunta. A pergunta pode trazer para muito perto a história da 
literatura. E ela estando por perto, fica acessível a noção precária da marca de 
uma época, de uma moda estilística, ou um qualquer sintoma de crise de um 
sujeito escritor. Há de se ter cuidado. Há de poder, ou teimar, assistir o rodar 
das palavras literárias. Elas operam por imaginação criadora, em sua 
autonomia de arte. Instauram “uma ruptura e um caminho no interior do mundo” 
(DERRIDA, 1995, p. 19). Uma saída como aquela dos contos, para fora do 
mundo, em direção ao nada essencial que descreve as travessias, segundo 
uma travessia como herança do acaso. 

6) Logo, a herança literária, ali na Trilogia, só o é porque atravessa. 
Atravessa com “função Colombo”, de costas para a Europa, aceitando a 
existência de outros mundos (CAVELL, 1997, p. 92), ou outras situações 
artísticas de transmutação entre linguagens; quebrando a continuidade da 
herança, mantendo-a disponível à edição2. Atravessa e, nisso, está o teor da 
                                                           
2 No primeiro capítulo de seu livro En busca de lo ordinário, Cavell (2002) entende que 
Thoreau, ao reivindicar que sua escrita constitua parte de seu modo de vida ou uma instância 
da vida da filosofia, estava pedindo ao leitor que identificasse seu livro Walden como um 
testamento, uma promessa, de modo que a vida descrita em seu livro se declara terminada 
quando o leitor chega a suas páginas. Ao escrever The Senses of Walden, Cavell se pergunta 
como é que a América não se expressou nunca filosoficamente. Ou “si nos hubiéramos 
expressado filosoficamente, no podríamos reconocer que los hemos hecho; como se 
continuássemos carecendo de autoridade para assumir la autoridade de nuestras mentes”. 
Para ele, a pergunta sobre a expressão filosófica americana vai unida à questão se Emerson e 
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tarefa que manteve a herança fora do risco de naufrágio, o acaso, acentuando 
as condições de suas próprias possibilidades de palavras, transfigurando-as 
em algo que aparece, sugere, denuncia, ilumina, ou descobre, repentinamente, 
até chegar à tradução como seu confuso reino. Atravessa e, aí, o que está ali é 
novamente carregado, é ali transposto para alguma coisa como um filme na 
máquina de projeção; fazendo pensar; fazendo passar; fazendo pesar; fazendo 
existir o exagero, abrindo-se e se esparramando no chão da tela, ou na página, 
deixando expostos suas corpusculares letras. 

7)  Atravessa: se eu ... (é o) que você precisa, ... vitória – 
atracando nos olhos como se chegasse e se abandonasse por ali, sempre 
talvez, escapando quando se aproxima da sua tempestiva investida: receba-
me, revelando o necessário de que você precisa. 

8) Entretanto, a expressão de que você precisa é tensa pela 
ambição, será uma grande vitória; logo, uma agonia expectante, ou 
espelhada, ou fantasmática, está na Trilogia desde o seu início. É isso: o 
talvez, sempre um talvez, da figura da revelação em peles gráficas (uma 
expressão de Waltércio Caldas (1997)); nele, no talvez (com o seu misterioso 
torso: a confusão), se testemunha os “olhos do enredo” quando já se alcança o 
ativado no quarto fechado à chave. Mas isso já estava naqueles outros 
quartos ou cantos3, lugares que fazem sair a figura da revelação em lances de 

                                                                                                                                                                          

Thoreau serão aceitos como filósofos; a questão é se o pragmatismo é expressivo do 
pensamento americano. Em seu caminhar com as palavras de Thoreau e Emerson, Cavell nos 
convida a supor com ele que o que se entende por argumentar em filosofia seja uma forma de 
aceitar a plena responsabilidade pelo seu próprio discurso. E sendo assim, existirá outra 
forma filosófica, pois a poesia terá a sua própria forma, assim como a terapia terá também sua 
própria forma de aceitar sua responsabilidade. E ele chama esta outra forma filosófica de 
“leitura” enquanto outros a chamam “interpretação filosófica”. 
3 Em Cidade de Vidro, primeira novela da trilogia, o quarto que serve de prisão para o pequeno 
Peter Stillman, onde é trancado e isolado do restante do mundo pelo pai para descobrir a 
linguagem de Deus, é o mesmo em que Quinn escreve as últimas palavras em seu caderno 
vermelho. Se para Peter o quarto escuro tornou-lhe inapto para lidar com situações do mundo, 
também possibilitou seu encontro consigo: Sou agora sobretudo um poeta. Todo dia sento 
no meu quarto e escrevo um novo poema. Invento eu mesmo todas as palavras, do 
mesmo jeito que fazia quando vivia no escuro... Sou o único que sabe o que as palavras 
querem dizer (p. 26). Em Fantasmas, tanto o escritor Black quanto o detetive Blue se veem 
praticamente “confinados”, um escrevendo a história e o outro vigiando-o dia e noite durante 
tanto tempo que já conseguem até trocar de papel. Em um diálogo travado em uma livraria, o 
escritor, falando como se fosse o detetive que o segue, afirma que precisa dos olhos do 
detetive olhando para ele para provar que está vivo. Escrever é um trabalho solitário. 
Domina a vida da pessoa. Em certo sentido, um escritor não tem vida própria. Mesmo 
quando está em um lugar, na verdade não está ali. Mais um fantasma (p. 193). Na última 
novela da trilogia,Quarto Fechado,Fanshawe é descrito como uma pessoa que desde criança 
já se mostrara propenso a procurar o isolamento voluntariamente. Uma caixa de papelão de 
algum eletrodoméstico comprado pelo pai foi seu primeiro refúgio; depois, o quarto de um navio 
em que trabalhara, sem sequer descer quando este ancorava em alguma cidade. Era como se 
estivesse morto para o mundo. O retiro por um ano em uma casa de campo em Paris e, 
finalmente, o desaparecimento, quando deixa como legado para o amigo a obra que escrevera 
durante todos os anos de reclusão voluntária, mais a mulher e o filho. Quando muito, me 
vinha uma imagem pobre: a porta de um quarto fechado. Tratava-se do prolongamento do 
seguinte: Fanshawe sozinho dentro desse quarto, condenado a uma solidão mítica – 
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luz e foco; o que já é o modo de visar o que roda lá, na herança como acaso, 
que solta os seus arranjos em percepções perante o espelhamento de outras 
tantas páginas literárias, ou aquelas vindo de sons por detrás de uma porta 
(mas não é a porta fechada as costas de um espelho?), ou já sabemos – ou 
quem sabe? – : como equivalência para epiderme cultural castigada na 
travessia e posta diante dos olhos, talvez, e sempre um talvez, como espectros 
do apetite das peles gráficas por projeção. 

9) Na figura da revelação, roda a herança do acaso; de estórias à 
história, desta àquela, aquela chega em três e três em uma só (só o quê? 
depois falemos!), até não mais sobrar o que não seja burburinho do que passa 
a rodar no aparelho que as projeta (chamemos de Auster). Ela, a figura da 
revelação, vem implicada nas palavras que giram quando Auster se põe a 
trabalhar (isso é de uma evidência alarmante na obra). E como o trabalhar do 
aparelho de projeção expande o pouco figurado que nas páginas escritas, 
vistas pela primeira vez, já está, põe tudo a vagar no cinema da leitura de 
outras páginas e, com isso, as vozes e os gestos literários daquela alguma 
coisa da herança do acaso se apresenta irreprimível por puro poder de rodar e 
exibir o apetite projetivo das peles gráficas). 

10)  Logo, a herança do acaso, aquela alguma coisa dela, nela, por 
ela, a figura da revelação, há de ser reconhecida no trabalho de projeção – 
evidencia-se que um projetor agencia de maneira larga o que a revelação fez 
no pormenor. Isso diz: ela, a herança, em sua figura, nada deixa intacto porque 
há a tarefa e ela roda; cuja faces atuantes, talvez, sempre um talvez, são a 
mesma coisa em nuances de luz e foco; ou melhor: “olhar-que-vem-ao-
encontro como chegada”, como diria Heidegger (2009) sem a sua própria 
companhia. 

11) Uma herança do acaso que trabalha, ou se lança, ali, na Trilogia, 
tão-só com a ideia de que se herda a tarefa, conforme a figura da revelação, 
reconhecendo os casos narrativos em quartos, ou na superfície da fantasia 
espectral (alguns treilers diria), cujas “leituras” resultantes se colocam na esfera 
de uma confusão já imposta pelo próprio ato da transmutação de linguagens4. 

12)  Sempre o talvez da edição, de um ora, ora, de um acaso a ser 
apresentado como é, porventura (por em aventura até chegar, partir, ou 
abandonar, a narração), num para lá do excessivo quando se lê um livro, 
outras vezes uma fita, fazendo figuras de semelhança; cuja forma se acerca de 
sua “natureza de herdade”, uma descoberta da superfície ainda sem medida, 
garantindo o campo livre para presumir o mais baixo, o sem autoridade a priori, 
legando a si a apta circunstância de três modos nova-iorquinos na Trilogia: 1) 
                                                                                                                                                                          

talvez vivendo, talvez respirando, sonhando Deus sabe o quê. Esse quarto, descobri 
então, se situava dentro do meu crânio (QF, 315). 
4 Se nos ensaios de Emerson e de Thoureau, assim como em Walden ou nos contos de 
Hawthorne, encontramos as preocupações filosóficas e morais dando-se a ler como literatura, 
na obra literária de Auster encontramos uma filosofia da linguagem nos chamando para dançar 
também: Isso é o que se chama falar... Quando as palavras saem, voam no ar, vivem por 
um instante e morrem... existem palavras das quais a gente vai precisar. Existem muitas 
delas. Muitos milhões, eu acho. Talvez apenas três ou quatro... (p. 23)  
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no fim natural da herança do acaso há sempre o que se deixou de herdar: a 
confusão (ou tradução de um talvez, sempre um talvez) entre espelhos, 
fantasmas, cantos e posições de isolamento, e quartos fechados, em peles 
gráficas que podem rodar e se projetar, fazendo figuras ao se revelarem, de 
tantas maneiras; 2) no fim artístico do que ela já não é, há no talvez das causas 
eficientes aquilo que fica fundido no mais baixo, no sem autoridade dos nomes 
dos personagens, e mesmo da autoria, revelando percalços, origens, 
abordagens, transcursos e outros; 3) no fim último, tudo que é herdado do 
acaso, conforme a tarefa de ver aonde roda a herança, é adjacente à ideia de 
uma antinatureza cultural forçosa, suscitando um talvez, sempre um talvez, da 
figura da revelação como cinema da leitura. 

13) Há de reconhecer, em Auster, a evocação de, ou a projeção de: 
Cervantes e Edgar Alan Poe, Emerson, Thoureau e Hawthorne5, Kafka, Milton 
e Whitman. Tudo posto a rodar, projetados como elementos de trailers, 
propostos na coisa que é o que é e, portanto, deixa de ser. Um talvez, sempre 
um talvez, em um e num outro, como fantasmas, cuja figura da revelação, 
reciprocamente, não deixa de dançar em luz; entre as linguagens e entre os 
gêneros. Por evidência mais baixa, o projetor (digamos, Auster, mais uma vez) 
desperta cedo para dar conta da própria travessia. Porém, a atuação do 
aparelho falha, abre uma fenda; mas ele só funciona assim, só projeta assim. 

14) Falha. Abre fendas rápidas, pois a escrita projetada não sai em 
bloco único. Intermitentes, pelos elementos que a compõem, a escrita 
apresenta, ao girar, as cenas que avivam a ideia de que a “herança não se 
junta nunca, ela não é jamais una consigo mesma. Sua unidade presumida, se 
existe, não pode consistir senão na injunção de reafirmar escolhendo” 
(DERRIDA, 1994, p. 33). Mas roda a herança do acaso apresentada na figura 
da revelação; herda-se portanto um silêncio, pois será cogente intuir, ou 
procurar, ou sugerir, para conseguir.  

15) Projetando, roda a herança, ali por trás. Roda naquele tempo de 
rodar que é ainda o que deles há (Kafka, Emerson, Cervantes etc., os 
personagens e...) e, ali, por partidas, guarda-se sempre o conectado com o que 
já foi antes e com o que já há no sibilar do aparelho de projeção, mandando de 
volta o que rodou no rodado, fazendo o projetor trabalhar mais e abrir mais 
falhas.  

16) Isso porque de fake em fake a suspensão do que é, dos 
indicativos da não resposta, dos caminhos apontados como Nova York – cada 
um a levar à ponta de um outro canto, ou conto, que se toca na esquina com 
um outro – da Trilogia, expõe as fissuras por onde escorre qualquer centro 
organizador da narração. Nesse sentido, os graus de esperas se desenrolam 
no predomínio das cenas que rodam a herança do acaso e estampando-as nos 
lançamentos das imagens que passam por sobre as cabeças dos leitores, 
recobrindo-as com a luz, destacando-as pelo foco, fazendo-as figura da 

                                                           
5 Pensado por Borges como o precursor de Kafka, Hawthorne é citado na novela de Auster 
como talvez o primeiro verdadeiro escritor que a América conheceu. Depois de se formar 
na faculdade, voltou para casa da mãe em Salem, trancou-se no quarto e não saiu de lá 
por doze anos (F, 193). 
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revelação em cada trailer na sua frente (é como se fosse possível inverter o 
modo da leitura. Se antes o que se lê, literariamente, se forma, supõe-se, atrás 
dos olhos, no espaço imaginário da mente, agora, tudo se forma diante dos 
olhos, projetado para além e delimitado por uma tela, que nada mais é do que 
força do apetite das peles gráficas por projeção). 

17) Giram as palavras. Roda a herança do acaso e a figura da 
revelação é lançada pelo aparelho de projeção. Ali, mesmo ali, naquele talvez, 
as peles gráficas denunciam o seu apetite de projeção, ou simplesmente 
querem viver ali sua cena esquecida, violentamente apagada pelas ideias 
simplórias de texto, das definições de  literatura, das noções de história da 
literatura, ou com qualquer meio de fixação meramente tipográfico. 

18) É essa cena esquecida, o apetite das peles gráficas por projeção 
(desde a antiga situação de lançamento na mente imaginativa de um leitor), 
que pode perfeitamente continuar a conceber uma literatura de preponderância 
literária, que faz rodar a herança cada vez mais escrita e mais outras coisas ao 
mesmo tempo. De fato, uma situação ordinariamente artística que se liberta do 
texto e do autor pelo ato de focar e iluminar aquele apetite, funcionando como 
uma instalação cinematográfica em meios tipográficos. 

19) Cada passo na leitura remete para frente e para trás, 
vislumbramos aqui e ali como cenas de questões levantadas por diferentes 
filósofos, tudo permanecia em aberto, inconcluso, para ser iniciado outra 
vez (p. 337). 

20) Respondera a pergunta fazendo outra (p. 337): perguntas sem 
respostas e respostas para o que não se adivinha como questão. Tudo se 
torna essência: o centro do livro se desloca a cada acontecimento que 
impele a história para a frente. O centro, portanto, está em toda parte e 
nenhuma circunferência pode ser traçada antes que o livro chegue ao fim. 
(p. 14) E, se no início havia apenas o fato e suas consequências (p. 9), há 
Emerson (1994) a lembrar que cada fato último é apenas o primeiro de uma 
nova série (p.205). 

21) As novelas projetam-se umas para as outras, uma sobre as 
outras, sem jamais esgotar o que rodam, querendo cada cena ser o centro, 
abrindo focos, paisagens em fuga, pensamentos erráticos. As histórias fictícias, 
as citações literárias, os fatos históricos, as questões filosóficas: se tudo é 
essencial, nada é realmente essencial que não seja o desejo das peles gráficas 
por projeção. 

22) Contos de Hawthorne, finais de romance kafkaniano, histórias 
biográficas de Whitman, de Thoureau, personagens de Alan Poe... todos por 
ali, no tempo do acaso, se moldam figurativamente, ou lidos, de um 
personagem ao outro, do outro ao outro, até os outros com o ninguém nos 
mesmos textos, atuando como escrituras projetivas que os reúne e recoleta e 
os reconhece no cinema da leitura. 

23) Mas era justamente isso que me instigava – o caráter 
aleatório, a vertigem do acaso puro. Não fazia sentido e, por essa mesma 
razão, fazia todo o sentido do mundo (p. 321). Ali nada era real a não ser o 
acaso (p.9). Acaso sabemos? Acaso é o acaso? Se há, ele certamente não 
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responde. O que interessava nas histórias que escrevia não era sua 
relação com o mundo, mas a sua relação com as outras histórias (p. 14). 

24)  Então só pode haver acaso; pois ninguém sabe o que escreve 
antes de escrever. As palavras são ao mesmo tempo a tela e a projeção, 
podem tanto apontar um destino ou revelar um fracasso; mero acaso. Todas 
as palavras eram familiares e no entanto pareciam ter sido combinadas de 
uma forma estranha, como se o seu propósito final fosse anular umas às 
outras. Não consigo imaginar outra maneira de exprimir o que li. Cada 
frase cancelava a frase anterior. Cada parágrafo tornava impossível o 
parágrafo seguinte. É estranho, portanto, que a sensação que subsiste da 
leitura desse caderno seja a de uma lucidez notável (p. 337). 

25)  Lucidez advinda talvez das histórias recolhidas, reunidas, dos 
sentidos que resultam das histórias que estão sendo recontadas dentro dessa 
história.  A questão é a história em si e não cabe à história dizer se ela 
significa ou não alguma coisa (p. 9). Mero acaso por sinal. 

26) A maioria das pessoas não presta atenção nessas coisas. 
Pensam nas palavras como se fossem pedras, grandes objetos imóveis e 
sem vida, como mônadas que jamais se alteram. Mas as palavras podem 
nos chamar para girar. Se concordamos em girar com elas podemos vê-las a 
traçar a figura da revelação. De onde vêm, por onde e por quê passaram, o que 
trouxeram ou o que largaram no caminho quando projetadas. E, ao remeterem 
às suas origens, as palavras nos lembram que herdaram a tarefa de habitar a 
linguagem da arte desde sempre. Que herdar algo, como nos diz Thoreau em 
Walden, é herdar uma tarefa6. 

27) Blue esbarra com um exemplar de Walden, de Henry David 
Thoreau. Quando começa a ler o livro, o personagem tem a sensação de que 
está entrando em um mundo alienígena mas ele não desiste. No terceiro 
capítulo, topa com uma frase que, enfim lhe diz alguma coisa – Devemos 
ler os livros de forma tão vagarosa e concentrada quanto foram escritos – 
e de repente Blue compreende que o macete consiste em ir bem devagar, 
mais devagar do que jamais se moveu antes por entre as palavras7. 

28) Nem sempre as palavras encontram seu leitor, ele é por demais 
ainda o que é, a dificuldade de Blue para ler Walden é “desculpada” mediante a 
constatação de que o texto apresenta dificuldades mesmo para leitores 
experientes e sofisticados: o próprio Emerson escreveu em seu diário que 
ler Thoreau o deixava nervoso e abatido (p. 180). E Blue já se revelara 

                                                           
6 E Cavell (2002) nos lembra de que a tarefa da herança filosófica é descobrir, revelar textos 
para fazer pensar. A filosofia se pode herdar como um conjunto de textos a ler. E talvez esta 
seja a história da herança filosófica que a América recebeu e que Auster se põe a recontar. 
7A trilogia de Auster é também uma obra que requer dedicação, precisamos nos mover 
vagarosa e cuidadosamente por entre as palavras. Não é apenas o fato de Walden ser citado 
ou ser o livro lido pelos personagens da novela que o aproxima de Thoureau. Nas três novelas, 
a solidão voluntária dos personagens escritores remete, mesmo que pelo avesso, ao 
isolamento que o escritor americano se autoimpôs por dois anos e dois meses quando viveu “a 
mais de quilômetro e meio de qualquer vizinho, numa casa que eu mesmo construíra à 
margem do lago Walden, em Concord, Massachusetts, e ganhava a vida apenas com o 
trabalho de minhas mãos” quando escreveu a maior parte do livro Walden. 
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avesso à leitura. Até ao lidar com as palavras escritas por si mesmo em um 
relatório, ele descobre que as palavras não funcionam necessariamente, é 
possível que elas obscureçam o que estão tentando dizer (p. 164). No 
entanto, se tivesse a paciência de ler Walden no estado de espírito que a 
obra requer do leitor, não só sua vida começaria a mudar (p. 180), mas ele 
chegaria a vê-las rodar sobre o acaso e tudo o mais que lhe diz respeito.  

29) Mais do que a solidão de um escritor que procura sossego para 
escrever8, os personagens de Auster estão sob a herança do acaso. E suas 
buscas estão manchadas pelas ruas insuspeitas de uma mundanidade 
reprodutiva.  Ao enfrentarem seus duplos, eles se desencontram. Assim como 
Emerson (p. 41), que afirma afastar-se de pai e mãe, esposa e irmãos quando 
o seu gênio o chama, os personagens de Auster entendem que os 
pensamentos param onde o mundo começa (p. 315).  
Mas o importante é lembrar que o eu também está no mundo... bem como 
os pensamentos que vêm dele (p. 312). Se perder, se achar, ou se 
abandonar, é acaso. Saber distinção entre o outro (Mundo) e o eu é coisa do 
acaso das projeções, conforme a herança revela sua figura; cinema da leitura. 
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RESUMO  

O tema da infância é universal e podemos verificar 

suas recorrências em milhares de textos literários em 

qualquer época. Neste trabalho, analisamos 

comparativamente  a forma como é tratada essa 

temática em cinco poemas, sendo três de autoras  

mourãoenses, da coletânea Caminhos In Versus e 

Prosa IV (2006) e dois poemas da consagrada autora 

goiana Cora Coralina, da coletânea Melhores Poemas 

(2004). Dentre os muitos autores que retratam este 

magnífico referencial de sensações, relacionado ao 

tempo de criança, optamos por pautar a pesquisa nas 

reflexões de Gaston Bachelard (1994, 1996, 2003). 

Também foi importante fonte para a compreensão dos 

sentidos simbólicos dos poemas as definições do 

Dicionário de Símbolos de Jean Chevalier e Alain 

Gheerbrant (1982).  

PALAVRAS-CHAVE: infância; poesia; literatura 

comparada. 
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Introdução  

 
A infância pode ser definida como o tempo de experimentações. É nesse 

período que conhecemos a maior parte das sensações pela primeira vez, e, 
muitas vezes, durante nossa vida adulta, procuramos novamente aqueles 
lugares ou as pessoas que estavam presentes no nosso tempo de criança. 

Nos textos literários, essa busca pelas lembranças da infância é comum. 
Diversos autores e autoras, desde os pertencentes ao cânone literário a outros 
que a crítica sequer tomou conhecimento, nos falam desse tempo mágico. 

A obra da coletânea mourãoenses é rica em conteúdo para análise, faz 
referência a vários temas universais da literatura, sendo um deles a infância, 
porém ainda permanecia intacta do ponto de vista da pesquisa. 

A intenção de comparar os textos das autoras de Campo Mourão com 
parte da rica produção de Cora Coralina foi motivada não apenas pela 
temática, mas também devido às condições de produção em que as poesias 
dessas mulheres surgiam. 

RESUMO: O tema da infância é universal e podemos 
verificar suas recorrências em milhares de textos 
literários em qualquer época. Neste trabalho, analisamos 
comparativamente  a forma como é tratada essa temática 
em cinco poemas, sendo três de autoras  mourãoenses, 
da coletânea Caminhos In Versus e Prosa IV (2006) e 
dois poemas da consagrada autora goiana Cora 
Coralina, da coletânea Melhores Poemas (2004). Dentre 
os muitos autores que retratam este magnífico referencial 
de sensações, relacionado ao tempo de criança, optamos 
por pautar a pesquisa nas reflexões de Gaston Bachelard 
(1994, 1996, 2003). Também foi importante fonte para a 
compreensão dos sentidos simbólicos dos poemas as 
definições do Dicionário de Símbolos de Jean Chevalier e 
Alain Gheerbrant (1982).. 
 
PALAVRAS-CHAVE: infância; poesia; literatura 
comparada. 
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Nesse trabalho, procuramos estabelecer de forma comparativa as 
diferenças na maneira de abordar a temática entre a autora Cora Coralina, 
referência no cânone literário brasileiro, nascida durante o período da 
sociedade patriarcal e a de três autoras mourãoenses contemporâneas que 
retomam, cada uma a seu modo, a temática da infância em suas líricas. 

 
 

1. As sensações da infância 
 

Uma das formas de rememorar o passado é por meio da lembrança 
sinestésica. É possível encontrar em dois dos poemas analisados das autoras 
mourãoenses e no poema Antiguidades de Cora Coralina essa volta. 

Em Cora Coralina, a lembrança do passado sinestésico aparece por 
meio da visão de um bolo: 

 
Quando eu era menina  
bem pequena, 
em nossa casa, 
certos dias da semana 
se fazia um bolo, 
assado na panela 
com um testo de borralho em cima. 
 
Era um bolo econômico, 
como tudo, antigamente. 
Pesado, grosso, pastoso. 
(Por sinal que muito ruim.) 
 
Eu era menina em crescimento. 
Gulosa, 
abria os olhos para aquele bolo 
que me parecia tão bom 
e tão gostoso. 
 
(...) (DENÓFRIO, 2011, p.137) 

 
Percebemos que o eu-lírico, apesar de se lembrar da visão e da vontade 

de comer o bolo, reconhece que a sobremesa não era gostosa, mas como é 
comum às crianças, que costumam gostar muito de doces, sentia muita 
vontade de comê-lo.  

Essa vontade muitas vezes não se concretizava, ou pelo menos, não era 
satisfeita da maneira esperada pela criança, conforme verificamos no trecho 
que segue: 
 

(...) 
 
A gente mandona lá de casa 
cortava aquele bolo 
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com importância. 
Com atenção. Seriamente. 
Eu presente. 
Com vontade de comer o bolo todo. 
Era só olhos e boca e desejo 
daquele bolo inteiro. 
Minha irmã mais velha 
governava. Regrava. 
Me dava uma fatia, 
tão fina, tão delgada... 
E fatias iguais às outras manas. 
E que ninguém pedisse mais ! 
E o bolo inteiro, 
quase intangível, 
se guardava bem guardado, 
com cuidado, 
num armário, alto, fechado, 
impossível. 
 
(...) (DENÓFRIO, 2011, p.137 e 138) 

 
A partir desse ponto do poema, a lembrança que o eu-lírico tem do bolo 

não lhe é agradável, é uma lembrança dolorida do tempo em que não podia 
satisfazer suas vontades de criança.  

O poema segue denunciando os abusos cometidos pelos adultos, 
mostrando que o eu-lírico guarda uma lembrança desagradável acerca de seu 
passado de criança. 

Já o poema Recordações, da autora mourãoense Ana Aparecida Ceola 
Ribeiro, resgata pelo eu-lírico a lembrança do passado, utilizando-se do sentido 
da audição ao evocar a mãe cantado pela manhã: 

 
Ah! Os tempos de outrora... 
Eu podia acordar e ouvir, 
Bem ao romper da aurora, 
Mamãe cantar e sorrir.  
 
(...) (OLIVEIRA, 2006, p. 20) 

 
O poema, depois de mostrar a figura da mãe cantando, deixa marcado 

que sente falta desse tempo e, principalmente, sente falta da figura materna 
entoando canções, como evidenciamos nos versos seguintes: 

 
(...) 
 
Sei, minha mãe querida, 
Já não posso tocá-la; 
Só resta a saudade doída, 
Cada vez que recordá-la 
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Certamente a verei entre os anjos, 
Quando eu estiver dormindo; 
Ao som de harpas e talvez de banjos, 
Cantando no meu sonho mais lindo. (OLIVEIRA, 2006, p. 20) 

 
Buscamos no Dicionário de Símbolos algum esclarecimento sobre 

música que, entre outras informações, traz:  
 

Em todas as civilizações, os atos mais intensos da vida social 
ou pessoal são decompostos em manifestações, nas quais a 
música desempenha um papel mediador para alargar as 
comunicações até os limites do divino. (CHEVALIER E 
GHEERBRANT 1999, p. 627).  

 
A música da mãe, na poesia da autora Ribeiro, demostra um grande fato 

da vida pessoal do eu-lírico que se lembra da mãe cantando ao acordar. Assim, 
tenta capturar pela memória a figura materna, ativada pelo som da melodia, na 
tentativa de se conectar com a lembrança do passado, divinizando a mãe, que 
segundo o eu-lírico, será encontrada entre os anjos cantando. 

No poema Olhar do velho pai, também da coletânea mourãoense, 
escrito por Dalva Helena de Medeiros, há a recordação do passado pelos 
cheiros e pelas visões que o eu-lírico guardou na memória: 

 
(...) 
Liberdade esperança sonhos, 
vento na face nas madrugadas, 
cheiro do milho quebrado, 
sol do meio dia, 
é o que vejo e sinto.  
 
(...) 
 
Porque eu, meu filho, não o entendo... 
Tenho saudades, 
anacrônica, 
de um tempo bom. 
Onde gente conversava com gente, 
havia paz e harmonia. 
Que saudades... 
da minha enxada... 
do cheiro de vela... 
do cheiro de mato... 
(...)(OLIVEIRA, 2006, p. 42) 

 
Percebemos que o passado que o eu-lírico recorda, quando posto em 

contraste com o presente, o faz se sentir frustrado, pois sente falta do mundo 
em que vivia anteriormente. 

Essas referências sinestésicas revelam importantes pistas dos tempos 
idos. Bachelard sobre os cheiros afirmou, “No passado como no presente, um 
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odor amado constitui o centro de uma intimidade. Os poetas vão fornecer-nos 
testemunhos sobre esses odores de infância, sobre esses cheiros que 
impregnam as estações da infância.” (2011, p. 132). 

A autora Medeiros recorda o período da infância também pela ativação 
dos cheiros que ficaram impregnados em reminiscências que deixaram 
saudade. 

Além de Medeiros, as outras autoras mourãoenses destacadas nesse 
estudo têm seus eu-líricos recordando um passado longínquo, porém é 
possível notar a oposição entre as posições das autoras mourãoenses e de 
Cora Coralina com relação a sua infância.  

Se por um lado temos Cora Coralina e seu eu-lírico denunciando um 
passado infeliz, por outro, as autoras de Campo Mourão são unânimes quanto 
à saudade das coisas de criança. Enquanto as autoras Ribeiro e Medeiros têm 
seus eu-líricos sentindo falta de suas lembranças e desejam poder reaver o 
que foi perdido, não se nota essa vontade por parte do eu-lírico de Coralina. 

Essa oposição pode ser explicada pela diferença de épocas vividas por 
cada uma das autoras. Cora Coralina, pseudônimo de Anna Lins dos 
Guimarães Peixoto Brêtas, nasceu no final do século XIX, pouco antes da 
proclamação da república no Brasil. Nesse tempo, as mulheres e as crianças 
eram pouco valorizadas. Muitas vezes, na obra de Coralina, os maus tratos 
recebidos na infância, que eram reflexo daquela sociedade, são denunciados. 
Já as autoras de Campo Mourão, mulheres nascidas no final do século XX, 
mostram uma realidade bem diferente da encontrada nos poemas de Coralina, 
relacionada a um mundo cada vez mais tecnologicamente integrado, as 
pessoas tomaram distância umas das outras, contudo, os poemas não 
desprezaram as boas lembranças da infância que permitiram resgatar lugares, 
coisas, feitos e pessoas deveras importantes na história de cada uma. 

 
 

2. As pessoas 
 

As pessoas que encontramos no nosso passado são de extrema 
relevância, as autoras estudadas não as deixam de fora em suas memórias de 
criança.  

A segurança, tanto material, quanto intelectual é um fator muito 
importante durante a infância de qualquer um, sendo que a falta ou o excesso 
de segurança podem causar marcas profundas na vida de uma pessoa. 

Bachelard (2009, p. 123) ainda afirma “É a vida dos outros que traz para 
a nossa vida os acontecimentos. Diante dessa vida ligada a sua paz, a vida 
sem acontecimentos, todos os acontecimentos arriscam-se a ser “traumas” 
(...)”. Geralmente a pessoa mais presente na vida da criança é a mãe e a ela 
são dedicados milhares de textos literários. 

Nos poema intitulado Recordação encontramos, como já visto 
anteriormente, a figura materna, são dele os versos: “Ah! Os tempos de 
outrora.../ Eu podia acordar e ouvir,/ Bem ao romper da aurora,/ Mamãe cantar 
e sorrir”. (2006, p. 20) 
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Nos texto de Coralina, a figura da mãe também se apresenta, mas ao 
contrário da recordação da autora mourãoense Medeiros, a autora goiana se 
lembra da mãe distante, que não lhe dispensava amor, como notamos na 
confidência expressa em Minha Infância: Freudiana: "Sem Carinho de Mãe./ 
Sem amor de Pai.../ - melhor fora não ter nascido" (2011, p.100). 

O Dicionário de Símbolos de Chevalier e Gheerbrant, no verbete mãe 
traz, entre outros, os seguintes sentidos: 

 
Mãe: (...) A mãe é a segurança do abrigo, do calor, da ternura e 
da alimentação; é também, em contrapartida, o risco da 
opressão pela estreiteza do meio e pelo sufocamento através 
de um prolongado excessivo da função alimentadora e guia: a 
genitora devorando o futuro genitor, a generosidade 
transformando-se em captadora e castradora.(CHEVALIER E 
GHEERBRANT, 1999, p. 580). 

 
Nesse texto, há uma divisão entre os possíveis tipos de mães, aquela 

que ajuda o crescimento biológico e mental, e aquela que, apesar de manter o 
cuidado com o aspecto biológico de sua criança, por excesso ou falta de 
cuidados, dificulta o amadurecimento intelectual e espiritual. 

De acordo com a biografia de Cora Coralina, por Darcy França Denófrio, 
a mãe de Cora, não foi presente: 

 
Sobre sua infância, Cora Coralina constrói versos 
autobiográficos em que nos fala fartamente dessa quadra 
dolorosa da sua vida em que sofreu a indiferença da mãe 
(viúva por três vezes e sempre fechada no universo da leitura 
de jornais de romances ou dos negócios) (...) (DENÓFRIO, 
2011, p. 339). 

 
Se considerarmos que é durante a infância que o homem levanta o 

problema que irá repercutir durante toda a sua existência (BACHELARD, 
2011). É provável, então, que a falta da figura materna e da figura paterna na 
vida de Aninha teve grandes ecos durante toda a sua vida. 

Nesse sentido, outro poema de Coralina, Minha Infância, também 
confidencia que essas faltas sofridas na infância e que a seguiram pela vida 
inteira:  

 
E nunca realizei nada na vida. 
Sempre a inferioridade me tolheu. 
E foi assim, sem luta, que me acomodei 
na mediocridade de meu destino. (DENÓFRIO, 2011, p. 100). 

 
Já para a autora mourãoense Ana Aparecida Ceola Ribeiro, a figura 

materna representou a segurança e o abrigo, ajudando no seu 
desenvolvimento biológico e mental. Ao partir deixa saudades imensas ao eu-
lírico, conforme explicita no poema Recordações:  
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Mas o tempo passa e passou; 
E com ele, sem piedade, 
Mamãe para sempre levou; 
Deixando tanta saudade (OLIVEIRA, 2006, p. 20). 

 
Novamente podemos encontrar uma oposição entre o poema de Cora e 

da autora Ribeiro. Esta lembra-se da mãe exaltando essa lembrança, aquela 
afirma que a mãe não a incentivou na vida. 

Outra figura constantemente presente na obra de Cora e que também 
aparece em um dos poemas das autoras mourãoenses é o pai. No Dicionário 
de Símbolos o verbete pai traz, entre outros significados, o seguinte: 

 
O pai atinge uma grandeza cultural nos mitos sobre as origens; 
sua simbologia se confunde com a do céu e trai o sentimento 
de uma ausência, de uma falta, de uma perda, de um vazio, 
que somente o autor dos dias poderia preencher. (CHEVALIER 
E GHEERBRANT, 1999, p. 678). 

 
O pai é, então, aquele que preenche vazios, pois com sua autoridade 

mostra o “caminho correto” ao filho, fornecendo à criança segurança e 
proteção. Cora Coralina cresceu sem a figura paterna, pois ele faleceu pouco 
depois da menina nascer, deixando-a assim, desprotegida em seu tempo de 
infância, conforme evidenciam os versos:  

 
Quando nasci, meu velho Pai agonizava, 
logo após morria. 
Cresci filha sem pai, 
secundária na turma das irmãs. (DENÓFRIO, 2011, p. 95). 

 
Já na poesia da coletânea mourãoense, o poema O olhar do velho pai, 

de autoria de Dalva Helena de Medeiros, nos mostra um eu-lírico que sente 
saudade do tempo em que era criança, especialmente porque podia contar 
com a proteção tanto do pai como da mãe:  

 
Que saudades... 
da minha enxada... 
do cheiro de vela... 
do cheiro de mato... 
dos gritos no terreiro: 
Paiêê!!Manhêê!! (OLIVEIRA, 2006, p. 44). 

 
A partir da análise da temática dos poemas de Cora Coralina e das 

autoras mourãoenses, pudemos perceber que, embora retomem o mesmo 
tema, as autoras apresentam visões diferentes sobre a tempo de criança. 

Enquanto Cora se refere a uma infância sofrida, regada de múltiplas 
decepções e infelicidades, as autoras mourãoenses retratam um ideal de 
infância, em que a felicidade era muito maior do que a vivenciada nos tempos 
de “hoje”.  
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Sobre essa falta de felicidade, Bachelard, em A Terra e os Devaneios do 
Repouso, afirma que quando perdemos este sentimento que nos move, 
voltamos a buscá-lo em nosso passado: 

 
(...) a felicidade é expansiva, tem necessidade de expansão. 
Mas também tem necessidade de concentração, de intimidade. 
Assim, quando a perdemos, quando a vida proporcionou “maus 
sonhos”, sentimos saudade da intimidade da felicidade perdida. 
Os primeiros devaneios ligados à imagem íntima do objeto são 
devaneios de felicidade.” (BACHELARD, 2003, p. 13, 14). 

 
É o que fazem as autoras mourãoenses, como no trecho a seguir da 

autora Medeiros:  
 

Tenho saudades, 
anacrônica, 
de um tempo bom. 
Onde gente conversava com gente, 
havia paz e harmonia. 
Que saudades... (...) (OLIVEIRA, 2006, p. 44). 

 
Coralina, de certo modo, também sente a falta de sua infância, porém as 

recordações ruins desse tempo sobrepõem-se a sua saudade, é o que 
percebemos no poema Minha Infância: Freudiana: “Eu era triste, nervosa e 
feia./ Amarela de rosto empalamado./ De pernas moles caindo à toa.” (2011, 
p.95). 

A menina Anna Lins dos Guimarães Peixoto Brêtas, conhecida nos 
poemas por Aninha, teve uma infância marcada pela pobreza somada à falta 
de compreensão familiar, Ramón (2003, p. 40), no livro Cora Coralina o Mito de 
Aninha, conta um pouco sobre a dureza que a autora vivenciou: “A vida de 
Aninha não foi mole, não. Psicologicamente, sobreviveu às dificuldades 
ambientas e familiares, por sua teimosia prometéica.” De forma diferente, as 
autoras de Campo Mourão, encontram no passado da infância, fonte 
inspiradora de versos que se ligam a um tempo de segurança e para onde 
desejam voltar. 

 
 

Considerações finais 
 

Nesse estudo, comparamos mulheres que compõem versos motivadas 
por suas identificações com o texto literário, pois não vivem do ofício literário. 
Outro detalhe que aproxima as condições de produção dos textos está 
relacionado à formação acadêmica, Cora Coralina não estendeu seus estudos 
em escola formal além dos primeiros anos, assim como várias autoras 
mourãoenses que se juntam para publicar com o apoio da Associação 
Mourãoense de Escritores (AME). 
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A partir da análise e comparação dos poemas de Cora Coralina e das 
autoras mourãoenses foi possivel notar que há uma oposição entre a visão de 
infâcia idílica, sustenta pelos três eu-líricos das autoras de Campo Mourão, e a 
visão dura e realista, sustentada pelo eu-lírico de Cora Coralina. 

Esses fatores em seu tempo de menina geraram em Cora uma 
infelicidade sobre o seu passado. O que Aninha passou na infância é reflexo 
dos valores sociais e ideológicos, que permearam o Brasil quando Cora era 
criança. Essa infelicidade marcou também sua poesia. 

Diferente sorte tiveram as autoras de Campo Mourão, que embora 
também mulheres, filhas da classe trabalhadora, viveram em um tempo 
diferente, um século diferente, o que permitiu que essas autoras sugerissem 
em seus poemas maiores agruras já na vida adulta e, por isso, demonstram o 
desejo de retornar ao passado, tempo que revela boas recordações. 
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RESUMO  

Esta pesquisa tem como foco analisar a simbologia das 

cores presente em alguns poemas de Cruz e Sousa, 

poeta de singularidade lírica e precursor do movimento 

simbolista brasileiro. Vinculado a essa estética, abusou 

dos recursos sinestésicos, em especial das sinestesias 

visuais no tocante ao uso das cores. A simbologia 

estuda a origem, a interpretação e a arte da criação 

simbólica, este conhecimento expressa mitos, crenças, 

fatos e situações, interferindo em muitos níveis do 

conhecimento humano, desde simples jogos de 

percepções até elevados graus de representação da 

realidade, portanto, compreender os empreendimentos 

simbólicos das cores ajuda a perceber os sentidos da 

poética cruzesouseana de uma forma mais ampla. O 

estudo voltado a esta particularidade terá por base as 

noções da simbologia e da semântica das cores de 

Chevalier e Gheerbrant (1982). Também destacamos a 

importância da contribuição dos estudos da teoria da cor 

de Pedrosa (2004) e Antonio (2002), bem como 

Guimarães (2000) sobre o uso da cor como informação, 

além de Newbery (2004), Farina, Perez e Bastos (2006). 

Para a fundamentação crítica e analítica dos 

textos/objetos deste trabalho acentuamos a relevância 

de estudos de Bosi (2006), Candido (1999, 2006), 

Moises (1984, 1987).  

PALAVRAS-CHAVE: poesia; Cruz e Sousa; simbologia. 
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ÁGUA, ELEMENTO COMUM ENTRE 
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RESUMO  

Este artigo tem por objetivo analisar comparativamente 

dois contos que têm a água como elemento fundamental 

de suas narrativas. Para tanto, recorreremos à crítica 

temática e às considerações de Bachelard (1997) sobre 

esse elemento líquido. Na tentativa de ampliar a 

compreensão dos sentidos e dos significados simbólicos 

que a água assume, de acordo com os contextos dos 

contos, buscamos apoio nos estudos sobre a simbologia 

desenvolvidos por Chevalier e Geerbrant (1999). 

Pensando em contribuir para a discussão que tem como 

centro as possibilidades de intercâmbio existentes entre 

as produções literárias de Brasil e de Portugal, a proposta 

traz como corpus contos de consagrados escritores 

desses países, a saber Velha História, de Mario Quintana 

e O silêncio da água, de José Saramago. Apesar da 

recorrência temática, em cada uma das narrativas há uma 

maneira única na forma de composição e de construção 

de seus sentidos e desvendá-los certamente enriquece as 

reflexões sobre o tema na literatura e na obra dos autores 

escolhidos para este estudo.  

PALAVRAS-CHAVE: literatura; água; simbologia. 
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Introdução 
 

Água, um elemento básico para a manutenção da vida e uma temática 
recorrente na literatura e nas artes. É explorada em sua vasta simbologia e 
sentidos desde os mais longínquos tempos, assumindo significados especiais 
em diferentes regiões e culturas. De acordo com O’Connell e Airey (2010, 
p.196), “a água tem papel importante no simbolismo mundial e no mito da 
criação. Frequentemente, ela representa a fonte da vida, mas também é 
inevitável que conduza à morte ou ao submundo.” Na tentativa de compreender 

RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar 
comparativamente dois contos que têm a água como 
elemento fundamental de suas narrativas. Para tanto, 
recorreremos à crítica temática e às considerações de 
Bachelard (1997) sobre esse elemento líquido. Na 
tentativa de ampliar a compreensão dos sentidos e dos 
significados simbólicos que a água assume, de acordo 
com os contextos dos contos, buscamos apoio nos 
estudos sobre a simbologia desenvolvidos por Chevalier 
e Geerbrant (1999). Pensando em contribuir para a 
discussão que tem como centro as possibilidades de 
intercâmbio existentes entre as produções literárias de 
Brasil e de Portugal, a proposta traz como corpus contos 
de consagrados escritores desses países, a saber Velha 
História, de Mario Quintana e O silêncio da água, de José 
Saramago. Apesar da recorrência temática, em cada 
uma das narrativas há uma maneira única na forma de 
composição e de construção de seus sentidos e 
desvendá-los certamente enriquece as reflexões sobre o 
tema na literatura e na obra dos autores escolhidos para 
este estudo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura; água; simbologia. 
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a tensão própria de tal contrariedade talvez esteja o grande atrativo desse 
elemento que facilmente transita da realidade à fantasia. 
Para este estudo, selecionamos dois contos originários de países distintos, 
mas expressos numa mesma língua, são eles: Velha história, de Mario 
Quintana e O silêncio da água, de José Saramago. As narrativas têm em 
comum o elemento líquido ocupando importante espaço nas composições.  
 Partiremos de uma metodologia comparatista que considera como eixo 
aproximativo as dimensões formais e a temática da água que permeia os dois 
contos. Levamos em conta um princípio básico desse tipo de confronto por 
“pensar o literário como conjunto de relações múltiplas que ultrapassam as 
fronteiras nacionais” (CARVALHAL, 2003, p. 51).  
 Este trabalho apresenta relevância não porque as obras aqui discutidas 
sejam fonte uma da outra, mas por compartilharem temáticas semelhantes 
sem, contudo, sofrerem da “angústia da influência” ou, ainda, por comungar 
com Guillén (1994, p. 171) quando se refere à crítica contemporânea, que “de 
modo geral, não se inclina a superestimar a influência da literatura sobre a 
literatura” (grifos do autor). Além disso, contribui para se pensar na criação 
literária sob abordagem internacional, reiterando a ideia de universalização da 
Literatura. 
 Importam para as análises os elementos relacionados ao tema e os 
sentidos que eles assumem nas diferentes situações e contextos em que são 
empregados. 
 
 
Água: um Elemento Constante na Literatura 
 
Autores consagrados mundialmente elegem a água como o pano de fundo em 
suas obras, denotando o caráter polissêmico que este elemento pode adquirir 
dependendo do contexto em que está inserido. O escritor estadunidense Edgar 
Allan Poe figura entre eles, utilizando a água em grande parte de suas poesias. 
Em Annabel Lee (1849) o mar é personificado e se torna a testemunha do 
amor e da morte: “assim, a noite inteira, eu passo junto a ela,/a minha vida, 
aquela que amo, a companheira,/na tumba à beira-mar,/junto ao clamor do 
mar” (POE, 1999, p. 59). 
A personificação do mar também ocorre em O velho e o mar (1952), do 
vencedor do Nobel de literatura e também autor estadunidense Ernest 
Hemingway: 
 

O velho pensava sempre no mar como sendo la mar, que é 
como lhe chamam em espanhol quando verdadeiramente o 
querem bem. Às vezes, aqueles que o amam lhe dão nomes 
vulgares, mas sempre como se fosse uma mulher. Alguns dos 
pescadores mais novos, aqueles que usam boias como 
flutuadores para as suas linhas e têm barco a motor, 
comprados quando os fígados dos tubarões valiam muito 
dinheiro, ao falarem do mar dizem el mar, que é masculino. 
Falam do mar como de um adversário, de um lugar ou mesmo 
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de um inimigo. Entretanto, o velho pescador pensava sempre 
no mar no feminino e como se fosse uma coisa que 
concedesse ou negasse grandes favores; mas se o mar 
praticasse selvagerias ou crueldades era só porque não podia 
evita-lo. “A lua afeta o mar tal como afeta as mulheres”, refletiu 
o velho (HEMINGWAY, 2012, p. 32).  

 
Em ambas as obras a água permeia o relacionamento dos homens com 

outras coisas. Em Annabel Lee, a água é a ligação entre os amantes, em O 
velho e o mar, é símbolo de vida, de provisão e de amizade.  

Um grande estudioso dessa temática, Gaston Bachelard, explica que é 
possível estabelecer, no campo da imaginação, uma lei dos quatro elementos 
(fogo, ar, terra e água) que identifica pela matéria a própria substância e sua 
poética específica.  

Os elementos condensam conhecimentos, sugerem confidências e 
imagens que permitem relacioná-los a um sistema de fidelidade poética que 
remete “a um sentimento humano primitivo, a uma realidade orgânica 
primordial, a um temperamento onírico fundamental” (BACHELARD, 1997, p. 
5). 

Para o autor, a água é “elemento mais feminino e mais uniforme que o 
fogo, elemento mais constante que simboliza as forças humanas mais 
escondidas, mais simples, mais simplificantes” (BACHELARD, 1997, p. 6). 
Além disso, representa um tipo de intimidade e também um destino que se 
metamorfoseia. Em diversas representações, rasas ou profundas, claras ou 
opacas, calmas ou agitadas, lentas ou céleres, translúcidas ou espelhadas, 
puras ou impuras, assumem em cada situação uma ambivalência que favorece 
o devaneio. Bachelard investiga esse elemento desde representações 
superficiais, apreendidas com facilidade, às mais misteriosas e profundas, que 
se relacionam a sentidos densos, primitivos e eternos. Ainda conforme o autor, 
a matéria aquática revela metáforas que se caracterizam por refletir, dissolver, 
refrescar ou alimentar os que com ela mantém contato, por isso as sugestões 
que a água transmite são importantes chaves para a compreensão dos 
sentidos dos textos literários.  
 
 
O Confronto das Águas em Dois Contos 
 

Os contos a serem analisados, embora escritos em língua portuguesa, 
têm origens diferentes; Velha História (1962) foi escrito pelo poeta, tradutor e 
jornalista brasileiro Mario Quintana (1906-1994) e figura como literatura infanto-
juvenil dentro da esfera brasileira; O silêncio da água (2006) se trata de um 
conto infanto-juvenil, do escritor, argumentista, teatrólogo, ensaísta, jornalista, 
dramaturgo, contista, romancista e poeta português, José Saramago (1922-
2010).  

Os dois contos narram histórias relacionadas a pescarias. Em Velha 
história, a narrativa, realizada em terceira pessoa, é sobre o que aconteceu 
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quando um homem pescou um peixinho. Em O silêncio da água há o relato, em 
primeira pessoa, de uma aventura ocorrida na infância do narrador. Assim, as 
narrativas, logo de início, se distanciam na forma de narrar. Enquanto na 
primeira, o emprego de “Era uma vez um homem” promove um distanciamento 
do foco narrativo e da temporalidade, a segunda imprimi um tom biográfico com 
distanciamento apenas temporal ao utilizar “Tinha eu ido”. A expressão era 
uma vez remete o leitor a um gênero do universo literário infantil, o conto de 
fadas, caracterizado por um mundo imaginário onde tudo é possível, onde a 
realidade deixa de ser aquela que conhecemos e identificamos no dia-a-dia. Ao 
iniciar o conto Velha História dessa forma, o autor propõe ao leitor uma viagem 
a um mundo desconhecido, repleto de novas probabilidades, aventuras e 
situações completamente incríveis. Entretanto, no conto português, a 
expressão inicial tinha eu ido, abre uma perspectiva mais realista – no sentido 
filosófico – pois  ascende no leitor a sensação de que o conto infere uma 
situação verossímil vivida por um personagem que poderia ter existido em 
nossa realidade.  
 Em ambas as narrativas há pessoas para as quais as histórias de 
pescaria são contadas. No caso de Velha história quem ouve é Maria, ela 
somente tem sua presença marcada sutilmente, por citação de seu nome, no 
início da narrativa, mas não se manifesta em momento algum. Na história 
portuguesa, quem ouve, mas não é ouvida, é a avó do menino. Bem que ela 
tenta interagir, perguntando se ele acha que o peixe ainda estaria lá, 
aguardando o menino quando ele voltasse com novos apetrechos para pescá-
lo. Neste ponto, o protagonista revela sua recusa: “mas eu não a ouvi, não a 
queria ouvir, não a podia ouvir” (SARAMAGO, 2011, s/p.). Percebemos com 
sua atitude não a indiferença na interpelação da avó, mas a dificuldade de 
enfrentar a realidade contrária à sua vontade. 
 Também são diferentes as relações que se estabelecem entre o 
pescador e o peixe, determinando a proporcionalidade inversa entre o tamanho 
de quem pesca e de quem é pescado. Assim, o homem fisga um peixinho e o 
menino um peixão o que acaba interferindo na luta que se trava com maior 
intensidade no segundo embate, marcado por forte tensão e resultando numa 
ação frustrada por parte do menino pescador. 
Atentando ao sentido simbólico da palavra pescar, que segundo Chevalier e 
Geerbrant (1999, p. 714), pode estar relacionado a uma pregação, é difícil não 
relacionar esse sentido aos aspectos culturais que envolvem a linguagem, a 
língua e os costumes. Exemplifica tal relação a inserção do peixinho num 
mundo totalmente civilizado (jornal, cafés, laranjada com canudinho) num conto 
e, no outro, a dificuldade do menino em esquecer o silêncio da água que o 
incomoda, fazendo-o acreditar que não exista um silêncio mais profundo. 

Nas pescas são utilizados alguns objetos determinantes para a 
apreensão das presas. Para apreender o peixinho há referência somente ao 
anzol que depois de fisgar a vítima é cuidadosamente retirado. Na pescaria do 
peixão, outros elementos são necessários para trazê-lo à tona (cortiça, isca, 
boia, linha, cana, chumbada, pitança), o que sugere uma maior complexidade 
da ação. Mesmo com todo esse aparato, o intento não logra êxito, restando na 
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mão do menino pescador uma cana quebrada e inútil. No fim dessa narrativa, a 
esperança de que o anzol ainda permaneça nas guelras do peixe, como uma 
espécie de marca e de posse, é alimentada pelo menino.  

Percebemos na narrativa de Quintana uma tendência à humanização do 
peixinho. Um primeiro indício dessa tônica é o anzol preso à garganta – parte 
do corpo anterior do pescoço, estrutura que o peixe não possui -; depois os 
cuidados com aplicação de iodo; a adaptação ao ambiente citadino e a maneira 
como passou a se comportar, deixando inclusive de executar ações próprias de 
sua natureza como o nadar, substituído pelo trotar. O ser aquático da outra 
narrativa é descrito como um animal monstruoso e malvado, sua anatomia é 
composta por guelras, tenteios condizentes com um barbo, espécie robusta de 
peixe encontrada na Península Ibérica. 

A caracterização dos peixes em ambas as narrativas são bastantes 
diferentes uma da outra. Em Quintana, o animal é referido como peixinho, 
pequenininho, inocente, coitadinho, causa pena, animalzinho, que nem um 
cachorrinho, silencioso e levemente melancólico, ao personificá-lo o autor 
concebe a ideia de que se trata de um amigo. É inerente a concepção de que 
homem e animal estão em uma espécie de relação dialógica, na qual um 
precisa e gosta do outro igualmente. No conto de Saramago, o mesmo não 
ocorre, pois o narrador personagem trata o peixe não como um amigo, mas 
como um inimigo perverso e traiçoeiro e a relação que se estabelece é de luta 
e rivalidade, caracterizando-se assim como uma relação não-dialógica. 

A adaptação do peixinho a um mundo diferente do seu, aparentemente 
se justifica pela sua ingenuidade, característica que lhe é atribuída pelo próprio 
narrador. Ele foi fisgado, depois cuidado e acabou se acostumando com a nova 
vida. Pavani observa que “A descrição da união dos dois chega a ser 
comovente, porque o peixinho ganha status de humano, acompanhando o 
homem nos mais diversos lugares” (2010, p.10). Coisa semelhante não 
acontece com o peixão, este possivelmente seria o personagem mais 
habilitado ao convencimento uma vez é sábio, guarda os segredos do rio, e o 
menino não foi forte o suficiente para trazê-lo à superfície, ou seja, a palavra 
não foi à tona para que fosse apreendida e compreendida. Continuou a guardar 
o mistério, na profundeza e no silêncio da água, mantendo-se incomunicável. 
Assim, podemos entender que o menino é quem fora fisgado, daí a dificuldade 
já mencionada anteriormente, a de esquecer o que é provocado pelo silêncio 
(incompreensão, incompletude, vazio, ausência). 

Segundo Bachelard (1997, p. 17) “a linguagem humana tem uma 
liquidez” e a água (líquida) é um elemento que traz uma realidade poética 
direta e completa ao sugerir além de uma unidade, uma variedade de 
espetáculos por ter “um corpo, uma alma, uma voz”. Rios, regatos, lagos e 
mares têm sons que vão dos ruidosos aos silenciosos e, conforme o autor, 
ensinam “a cantar, a falar, a repetir e que há, em suma, uma continuidade entre 
a palavra da água e a palavra humana” (BACHELARD, 1997, p. 17).  

Nos textos, percebemos uma gradação no movimento das águas que 
vão de agitadas a calmas, paradas. No texto de Quintana, isso é evidente no 
final quando o homem devolve o peixinho ao seu elemento natural “E a água 
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fez redemoinho, que foi depois serenando, serenando...”. Em Saramago, o 
grande movimento, sugerido no início do conto pelo deságue do rio Almonda 
no Tejo, modifica-se e é caracterizado pela quietude das águas, quebrada 
somente pelas oscilações subaquáticas e pelo mergulho do peixe. Além disso, 
a breve luta deve ter provocado intensos movimentos no rio que volta a ficar 
tranquilo assim que alinha arrebenta e o peixe volta a esconder-se no fundo da 
água. 

Bachelard defende que águas tranquilas, tendendo a paradas são um 
convite à melancolia e ao devaneio. Diz ainda que “Água silenciosa, água 
sombria, água dormente, água insondável [...] é a lição de uma morte imóvel, 
de uma morte em profundidade, de uma morte que permanece conosco, perto 
de nós, em nós.” (1997, p.72). Interpretando o que diz os contos temos em um 
a morte do peixinho, que representa a afetividade e por este motivo deve 
permanecer na lembrança de quem tocou. Em princípio o peixinho parece estar 
fora de seu ambiente, pois sabemos que o habitat natural dele são as águas, 
entretanto, como afirma Pavani (2010, p.10),  

Essa história remete à imagem do “peixe fora d'água”, que não 
sobreviveria no mundo real por muito tempo. No entanto, o homem dedica-lhe 
tanto carinho que, paradoxalmente, o peixe acaba morrendo quando volta para 
sua casa. É a amizade que sustenta a vida de ambos. 

No outro, a morte provocada pelo silêncio das águas, faz com que o 
peixe-palavra não revele seus sentidos e continue obscura e profunda como 
nos versos, de João Cabral, Rios sem discurso (1979) em que a palavra 
emudece fora da sintaxe; fica estanque, paralisada em situação de poço 
porque isolada por não estabelecer relação com outras palavras “e muda 
porque com nenhuma comunica” (CABRAL, 1979, p. 26). Outros elementos do 
texto de Saramago contribuem para a manutenção desse sentido. Como é o 
caso dos que se agrupam em torno do campo semântico exposto, ou seja, da 
comunicabilidade “boca do rio”, “língua de areia”, “silêncio da água” que se 
torna ainda mais profundo quando o fio de linha, que ligava os mundos 
aquático e terrestre, se rompe. 

Voltando ao conto de Quintana, as reticências utilizadas depois da 
repetição do verbo serenar no gerúndio indicam um prolongamento da ação, 
talvez até cessar qualquer movimento, progressivamente atingindo o silêncio 
que coincide com o estado do peixinho que sem fazer qualquer som, está 
imóvel e repousa nas águas acolhedoras que lhe deram origem. Paradas, as 
águas ganham em espalhamento e refletem quem as contempla. Desta forma, 
esta visão solitária é antes uma contemplação em profundidade numa 
“perspectiva de aprofundamento para o mundo e para nós mesmos. Permite-
nos ficar distantes diante do mundo. Diante da água profunda, escolhes tua 
visão; podes ver à vontade o fundo imóvel ou a corrente, a margem ou o 
infinito; tens o direito ambíguo de ver e de não ver [...]” (BACHELARD, 1997, p. 
53). O homem do conto de Quintana prefere não enfrentar a visão que a água 
lhe proporcionaria e por isso desvia seu olhar. Percebemos nesse ponto uma 
espécie de divisor de planos, fazendo ilusória a proximidade e intransponível a 
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distância, gerando, assim um sentimento de impotência diante da perda do 
amigo que é levado pelas águas. 

Diferentemente, as águas do Tejo também vão se acalmando e 
provocam a perplexidade do menino diante do silêncio profundo; ele olha para 
as águas que convidam à reflexão como se buscasse respostas às suas 
dúvidas. Desse modo, percebemos que há um final claro para o 
relacionamento entre o homem e o peixinho no conto de Quintana, pois a morte 
do pequeno animal não promete continuidade àquilo que um dia fora amizade 
entre ambos. Paradoxalmente, em Saramago, o menino deixa sua marca no 
grande peixe, por meio do anzol que provavelmente ficara enroscado em sua 
boca. Sem vontade de desistir de sua empreitada o menino narrador volta para 
casa e se mune novamente de seus apetrechos de pesca e regressa ao rio 
para tentar fisgar o peixe, entretanto não consegue. É nesse momento que ele 
percebe que o peixe se fora, mas que ele ainda o sentia próximo “Senti-o 
naquela hora e nunca mais o esqueci” (SARAMAGO, 2011, s/p).  

No tocante aos inúmeros elementos que se relacionam à água, o rio é 
um dos que não podemos deixar de observar em ambos os contos. O fluir de 
suas águas geralmente está relacionado ao passar do tempo, às mudanças e 
também à duração e à renovação da vida. Nos textos analisados, os rios se 
estabelecem como eixos e as ações acontecem paralelamente aos seus 
cursos. Caracterizam ambientes que se contrapõem a terra e ao que acontece 
às suas margens, como se fossem fronteiras difíceis de serem transpostas. Em 
Velha história acontece de o homem e de o peixinho passearem à margem do 
rio em um espaço configurado pela urbanidade (calçadas, elevadores e cafés), 
denotando mais uma vez o caráter fictício e irreal da história. Em O silêncio da 
água, o menino ao voltar para a casa também percorre em disparada, 
margeando o rio, em ambiente que se identifica com os espaços rurais (olivais, 
sítios). São espaços de maior amplitude que admitem inclusive atalhos. 
Destarte, o sentido de linha norteadora se mantém nos dois textos e recobra 
aquela ideia relacionada à palavra que comunica e significa num conjunto que 
se estabelece entre sua organização e o contexto em que é utilizada. 

Estes detalhes nos levam a pensar que a palavra pode assumir 
contornos corriqueiros e apressados em situações cotidianas, não revelando 
sentidos profundos e por este motivo serem incorporadas à linguagem de 
forma familiar e não marcada pelo uso de artifícios, deixando-a mais vulnerável 
ao desgaste, à cristalização e ao esquecimento. Situação diferente dos 
sentidos mais elaborados e amplos que exigem maior reflexão, justamente por 
serem organizadas poética e artisticamente, ou seja, revelando uma forma 
expressiva inusitada e particular de comunicar, o que conforme Eagleton 
(2001) pode ser entendida como uma maneira de deformar e intensificar a 
linguagem comum, causando estranhamento. 

Também contribuindo para a composição do elemento hídrico algumas 
colorações têm conotações relacionadas aos seus sentidos simbólicos. São 
mais claras as cores (laranja e azul claro) do conto de Quintana, enquanto o de 
Saramago apresenta cores mais escuras (azul escuro). Com relação ao 
significado, a cor laranja tem uma forte associação com a terra e com o sol que 
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a aquece, é uma cor viva e quente que tem sua contraposição na cor azul. O 
azul representa, segundo Chevalier e Geerbrant (1999), a imaterialidade, o 
vazio da água e, por ser a mais fria das cores, é também a mais pura e a mais 
profunda. É interessante notar o que dizem os autores sobre o azul “os 
movimentos e os sons, assim como as formas, desaparecem no azul, afogam-
se nele e somem, como um pássaro no céu. [...] É o caminho do infinito, onde o 
real se transforma em imaginário” (CHEVALIER E GEERBRANT, 1999, p. 107). 
Quanto mais escuro, mais inatingível, mais inacessível, assim como são as 
águas profundas nas quais se esconde o peixe-palavra do conto português. 
Paradoxalmente, o enredo de Velha História nos causa certo estranhamento, 
um certo tipo de escuridão, uma vez que nos traz uma situação inusitada sobre 
a amizade de um homem e um peixe que consegue viver fora d’água, enquanto 
que o enredo de  O silêncio da água, nos parece ser mais claro e objetivo, pois 
nos remete a algo totalmente corriqueiro. 

Pensando na questão do reflexo propiciado pela água, é possível 
estabelecer uma ligação entre os elementos ar e água. Uma visão 
espelhada/geométrica permite transpor também a equivalência da imagem dos 
símbolos desses elementos (peixe-pássaros). Para ilustrar tal perspectiva, 
destacamos uma representativa imagem sobre o mesmo assunto, do artista 
Escher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Céu e água 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sky_and_Water_I 

 
A imagem talvez ajude a entender a atrativa oposição desses seres que 

se aproximam e se distanciam. Conforme Bachelard (2002, p. 24) “O espelho 
aprisiona em si um segundo mundo que lhe escapa, no qual ele se vê sem 
poder se tocar e que está separado dele por uma falsa distância, que pode 
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diminuir mas não transpor”. Assim, podemos associar a profundidade da água 
à infinidade do ar num horizonte longínquo. Tanto em um quanto em outro as 
coisas desaparecem e se dissolvem. A água acaba sendo, neste caso, um 
grande olho que possibilita uma visão ambivalente desses seres. 

A lágrima é outra manifestação do elemento água é mais uma das 
formas em que a água se apresenta nos contos e está relacionada a um 
sentimento humano nutrido pela infelicidade. Se em Velha história, elas surgem 
num momento emocionado de despedida entre o narrador e seu amigo, no 
outro conto, elas estão ausentes. Enquanto a sua presença simboliza a dor 
física e o sofrimento, sua ausência representa uma dor interiorizada, da alma 
que nem sempre é notada. Coincidentemente no conto em que o peixão não 
pode ser conhecido, pois se esconde no fundo das águas, as lágrimas não são 
visíveis, somente sugerem, sendo um outro elemento que contribui para o 
mistério sobre sua existência e aparência. Nesse ponto, apesar da diferença 
das manifestações, os contos se aproximam pelo tom expresso de tristeza, 
relacionado à perda de alguém/algo. Em Velha história, o homem perde seu 
peixinho por se achar egoísta e tentar devolvê-lo a sua família na água, já em 
O silêncio da água, o menino se ressente por sequer conseguir trazer à tona o 
barbo, denotando o seu caráter egoísta. 

Ao final, o narrador de Velha história abre mão do amigo, pensando que 
ao devolvê-lo para o seu elemento natural ele voltaria também para a sua 
família e retomaria sua vida. Mas, surpreendentemente, o peixinho é envolvido 
pelas águas do rio; primeiro, em redemoinho, levando-o para o centro e para o 
fundo e, depois, em movimentos que vão serenando, parecendo embalar o 
corpo do animalzinho que já não reage e acaba morrendo afogado. Um 
desfecho trágico que tange ao surreal, mas que mantém a lógica conferida por 
toda a narrativa de Quintana, já demonstrada desde o início com o uso da 
expressão era uma vez. 

Em O silêncio da água, o afastamento do menino e de sua presa não 
acontece por uma concessão, há sim contrariedade do protagonista que não se 
conforma em perder o peixe. Contudo, é clara a intenção de retornar e, em 
outro momento, apreender o que fora fisgado e escapou. Embora tendo fugido, 
o menino imagina que sua pretensa presa mantém, mesmo com o passar do 
tempo, as marcas da luta que um dia travaram. Podemos até pensar que este 
seria um desafio ao menino que não consegue esquecer aquele profundo 
silêncio provocado pela falta de compreensão. Possivelmente ele voltará mais 
maduro, com outros conhecimentos e armas; assim, talvez consiga desvendar 
o mistério que se esconde naquelas águas profundas.  

É interessante notar que a água serena, denotando calmaria no final dos 
dois contos contrasta, inadvertidamente, com a tristeza sentida pelos 
personagens humanos e a transformação ocorrida nos animais. Em Velha 
história o homem chora ao jogar o peixinho na água e o peixinho morre ao ser 
atirado nela: “Dito isso, verteu copioso pranto e, desviando o rosto, atirou o 
peixinho n’água. E a água fez redemoinho, que foi depois serenando, 
serenando... até que o peixinho morreu afogado...” (QUINTANA, 1997, p. 79). 
Em O silêncio da água, o menino se entristece quando não consegue fisgar o 
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peixão novamente: “[...] e por fim, com a tristeza na alma, enrolei a linha e 
regressei a casa” (SARAMAGO, 2011, s/p). O peixão fica marcado para 
sempre: “De alguma maneira ou outra, porém, com o meu anzol enganchado 
nas guelras, tinha a minha marca, era meu” (SARAMAGO, 2011, s/p).  Aqui, 
notamos que as águas permanecem como sempre estavam antes das ações 
decorrentes dos encontros entre os personagens humanos e animais de ambos 
os contos, entretanto, nem homem, nem menino, nem peixinho e nem peixão 
são os mesmos. Nesse sentido, a água sugere fluidez e movimento que podem 
ser relacionados à transitoriedade da vida humana. Reflexão semelhante fez 
Heráclito, conforme apontam Reale e Antiseri (1990, p. 35) na retomada do 
fragmento 91, da obra do filósofo: “Não se pode descer duas vezes o mesmo 
rio e não se pode tocar duas vezes a mesma substância mortal no mesmo 
estado, pois, por causa da impetuosidade e da velocidade da mudança, ela se 
dispersa e se reúne, vem e vai [...]”, aludindo às constantes transformações do 
homem e da natureza. Em seu pensamento, apesar das mudanças e do 
dinamismo inerente a qualquer processo, há a manutenção da essência, ou 
seja, da identidade do ser. 

As transformações das personagens podem ser sentidas a partir de suas 
próprias ações e também das relações que estabelecem com as outras 
personagens nos tempos e espaços determinados em cada uma das 
narrativas. Tudo isso culmina em aprendizados que contribuem para as 
modificações ocorridas com as personagens (homem e menino) fazendo-as 
voltar para si, mas não sem considerar o outro. 
  
 
Conclusão 
 

Estabelecer relações entre a água, elemento predominante nos contos 
de Saramago e Quintana, sob suas diversas manifestações, acabou por 
confirmar o que Bachelard (1997) argumentava sobre a essencialidade da 
matéria, o que significa dizer que apesar de todo o processo que a deforma e 
fragmenta, ela consegue manter-se ela mesma, garantindo a permanência e a 
estabilidade das imagens a ela relacionadas. 
Inferimos com esta análise, que o trabalho comparado não se limita a 
enumerações infindáveis acerca dos elementos que se confluem ou se 
confrontam, tampouco à percepção de fontes e influências. Apesar da 
recorrência temática nos contos analisados, notamos que não houve nenhuma 
influência mútua, uma vez que essa se configura enquanto tema literário 
durável e universal. 

Nos dois contos, o elemento água e os componentes deste meio 
sugerem o trato com a língua e seu uso. Em Quintana, ela se mostra mais 
coloquial e própria às situações cotidianas, já em Saramago, apresenta-se de 
maneira mais complexa e densa, exigindo, para sua compreensão, um usuário 
mais perspicaz, apto à percepção de seus sentidos mais recônditos. 
Entretanto, é comum em ambas as obras analisadas a metaforização da 
palavra que requer do leitor atenção aos seus múltiplos sentidos. 
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Na percepção da construção da linguagem e nas sugestões poéticas dos 
textos foi possível estabelecer uma simbologia específica do elemento água, 
propiciando imagens que transpõem a realidade e ativam sentimentos e 
sonhos, venturas e desventuras que alimentam as atividades imaginantes do 
ser humano. 
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ISSUES OF CRITICISM AND 

AUTHORSHIP IN ARTHUR  

MILLER ALL MY SONS:  

A BAKHTINIAN READING 

Barbara Salvadori Heritage (University of Missouri) 
 
 

 
 
 RESUMO  

All my Sons may not be Miller’s most known work 

today, but it is the play that brought him recognition 

as a playwright. Since its first production, in 1947, 

critics have assessed the play’s content and 

characters through Arthur Miller’s words and 

biography. This kind of approach elevated Miller to 

the status of Author-God, consequently 

transforming the play into a monologic work. 

Mikhail Bakhtin, however, reconsiders the notion of 

authorship, proposing a model of dialogic author 

and heteroglossic text. In view of the issues, this 

article will analyze All My Sons through the lens of 

Bakhtin’s theory, especially his discussion 

concerning authorship, and the philosophy of the 

act.  

PALAVRAS-CHAVE: literary criticism; Bakhtin; 

Arthur Miller. 
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MANIFESTAÇÕES  
LITERÁRIAS NO SÉCULO XXI 
Vicentônio Regis do Nascimento Silva (UEL) 
Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Passada mais de uma década desde a virada do milênio, e ainda que persistam as vozes 

apocalípticas que profetizam “a morte da literatura”, tanto o mercado editorial quanto a esfera 

acadêmica têm acompanhado o surgimento de escritores e obras que merecem um olhar 

mais atento. As estantes das livrarias/bibliotecas e os artigos publicados nos mais diversos 

meios de divulgação de produção científica parecem mostrar que, afinal, há espaço para o 

convívio do “velho” e do “novo” – contrariando tanto aqueles que promovem uma recusa 

sistemática do presente em nome do louvor exclusivo ao passado, quanto aqueles que 

pretendem jogar o passado no lixo, acreditando na construção de uma casa sem alicerces. 

Em meio a tais conflitos, discute-se ainda se a arte produzida a partir da segunda metade do 

século XX deve ser chamada “moderna” ou “pós-moderna”. Alcunhas à parte, muitas das 

questões levantadas nos últimos cinquenta anos parecem ainda merecer a atenção dos 

estudos literários no século XXI: a revisão do discurso histórico continua presente nas 

malhas de uma metaficção historiográfica cada vez mais praticada; as acirradas disputas em 

favor ou detrimento do cânone literário parecem longe de uma resolução, manifestando-se 

ora em obras que procuram dar voz a grupos historicamente silenciados por um discurso 

hegemônico e dominador (evidenciam-no a presença constante de estudos sobre as 

literaturas pós-colonial, queer, feminista etc), ora com o surgimento de escritores que 

explicitamente criam relações intertextuais e elegem seus mentores, numa tentativa de 

valorizar/continuar certa tradição dita “canônica”; tornam-se cada vez mais presentes os 

personagens de identidade fragmentada, sem contornos precisos, perdidos/sufocados no 

caos das grandes metrópoles; as referências midiáticas e a diluição das fronteiras entre o 

que se costuma chamar de culturas “erudita” e “popular” também continuam a ganhar 

espaço; a profusão de textos divulgados em meios digitais evidencia a nova configuração de 

uma literatura produzida na era das tecnologias. Tomando tais reflexões como ponto de 

partida, este simpósio tem por objetivo reunir trabalhos que se dediquem ao estudo das mais 

diversas manifestações literárias do século XXI, pertencentes aos mais diversos gêneros 

(poesia, prosa, literatura dramática), inseridas na esfera das literaturas de língua portuguesa 

e também de línguas estrangeiras, divulgadas via publicações impressas ou por meios 

digitais (revistas eletrônicas, blogs etc). Abrimos espaço, também, para aqueles estudos que 

se propõem a perscrutar, por um viés teórico/crítico, as possibilidades que se abrem e os 

impasses que se configuram tanto para a produção quanto para o estudo de literatura no 

século XXI. Em última instância, esperamos, com este simpósio, contribuir para o esboço de 

um perfil das manifestações literárias dos últimos treze anos.  

PALAVRAS-CHAVE: manifestações literárias; século XXI; possibilidades e impasses. 
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PILAR: UMA ANÁLISE DA MULHER 
EM MÚSICA PERDIDA, DE LUIZ 
ANTÔNIO DE ASSIS BRASIL 

Vicentônio Regis do Nascimento Silva (UEL) 
 
 

 
 
 RESUMO  

Publicado em 2006, Música Perdida, de Luiz Antônio de 

Assis Brasil, é o terceiro título da quatrilogia Visitantes ao 

Sul, iniciada em 2001 com O pintor de retratos e 

encerrada, no ano passado, com Figura na Sombra. 

Inspirado na vida real do maestro Joaquim José de 

Mendanha, narra a trajetória do músico que, saindo de 

Minas Gerais e instalando-se no Rio Grande do Sul, entra 

em conflitos artísticos e espirituais depois de perder sua 

obra-prima, enviada a um compositor estrangeiro. 

Décadas se passam até que, no fim da vida, Mendanha 

obtém a peça musical. Entre sagrado e profano, nobre e 

plebeu, transcendental e efêmero, o cotidiano do maestro 

escreve-se em altos e baixos no pentagrama preenchido 

habilmente pela companheira Pilar que, rompendo os 

parâmetros do paradigma feminino do Século XIX, conduz 

o artista nas instabilidades emocionais. Pilar torna-se o 

alicerce psicológico do maestro Mendanha: a 

ressemantização demonstra que silêncio e discrição não 

implicam necessariamente insignificância, submissão ou 

invisibilidade.  

PALAVRAS-CHAVE: mulher; música; arte. 
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A REPRESENTÇÃO DO DUPLO EM 
ANJO DAS ONDAS E SOU EU!, 
JOÃO GILBERTO NOLL 

Gustavo Ramos de Souza (UEL) 
 
 

 
 
 RESUMO  

Motivo frequente na literatura universal, o duplo figura 

também na literatura brasileira contemporânea na obra 

do escritor gaúcho João Gilberto Noll. Grosso modo, o 

duplo é o desdobramento da personalidade, ou melhor, 

a cisão do eu em duas partes – o que significa tanto o 

reconhecimento da necessidade de buscar o outro para 

preencher o vazio que existe dentro de si, como também 

o temor da não-existência. Vale dizer que este é um 

tema que frequenta a literatura desde a Antiguidade, 

mas, sobretudo a partir do romantismo, figurando na 

obra de Edgar Allan Poe, E. T. A. Hoffmann, 

Dostoiévski, Robert Louis Stevenson, entre outros, além 

de ter sido teorizado por Otto Rank, em O Duplo (1939), 

e Clément Rosset, em O Real e seu Duplo (1998), para 

nos atermos apenas nos dois dos principais estudiosos 

do assunto. Nesse sentido, o objetivo desta 

comunicação é demonstrar em que medida o tema do 

duplo está presente em duas novelas de Noll: Sou eu! 

(2009) e Anjo das Ondas (2010).  

PALAVRAS-CHAVE: literatura contemporânea; João 

Gilberto Noll; duplo. 
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O LUTO E A CULPA: O 

COMPROMETIMENTO COM O 

MORTO EM O CÉU DOS SUICIDAS 

DE RICARDO LÍSIAS 

Carolina Montagnini do Nascimento (UEL) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Ricardo Lísias é um escritor jovem, mas já possui quatro 

romances publicados; dentre esses destaco aqui o 

chamado O céu dos suicidas, romance que, como o título 

já denuncia, traz a questão do suicídio. O interessante 

desta obra é o fato de trazer, não a perspectiva daquele 

que comete o ato de suicidar-se, mas, sim, daquele que 

fica e guarda o luto, ou no caso deste livro, guarda a 

culpa; daquele deixado que se vê em compromisso com o 

morto. Ricardo cria um compromisso com André de 

encontrar para ele um lugar bom em que possa estar, 

sabemos, contudo, desde o início que se trata, na 

verdade, de apenas buscar um conforto para ele, Ricardo, 

que está aqui, vivo, se culpando pela morte do amigo. De 

tal modo, pensando a relação entre a culpa e o luto, neste 

trabalho a pretensão é a de trilhar reflexivamente o 

caminho de Lísias para compreender sua superação do 

luto e da culpa a ele atrelada, como fica evidente ao fim 

do romance. Para tal reflexão, teóricos que pensaram 

sobre o suicídio e o luto foram indispensáveis, entre eles 

A. Alvarez com seu livro sobre o suicídio e Parkes com 

seu livro sobre o luto.  

PALAVRAS-CHAVE: suicídio; luto; culpa. 
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O LUTO E A CULPA: O 
COMPROMETIMENTO COM O 
MORTO EM O CÉU DOS SUICIDAS 
DE RICARDO LÍSIAS 

Carolina Montagnini do Nascimento (UEL) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Ricardo Lísias é um escritor jovem, mas já possui quatro romances 
publicados; dentre esses destaco aqui o chamado O céu dos suicidas, romance 
que, como o título já denuncia, traz a questão do suicídio. O interessante desta 
obra é o fato de trazer, não a perspectiva daquele que comete o ato de 
suicidar-se, mas, sim, daquele que fica e guarda o luto, ou no caso deste livro, 
guarda a culpa; daquele deixado que se vê em compromisso com o morto. 

A definição do termo ‘comprometer’ encontrada no dicionário HOUAISS 
é, entre outras parecidas, “obrigar-se reciprocamente”, e não pensamos 
diferente disso; há, claro, o compromisso que fazemos conosco, mas nesta 
situação nos tornamos dois para que o comprometimento aconteça, um ‘eu’ 

RESUMO: Ricardo Lísias é um escritor jovem, mas já 
possui quatro romances publicados; dentre esses 
destaco aqui o chamado O céu dos suicidas, romance 
que, como o título já denuncia, traz a questão do suicídio. 
O interessante desta obra é o fato de trazer, não a 
perspectiva daquele que comete o ato de suicidar-se, 
mas, sim, daquele que fica e guarda o luto, ou no caso 
deste livro, guarda a culpa; daquele deixado que se vê 
em compromisso com o morto. Ricardo cria um 
compromisso com André de encontrar para ele um lugar 
bom em que possa estar, sabemos, contudo, desde o 
início que se trata, na verdade, de apenas buscar um 
conforto para ele, Ricardo, que está aqui, vivo, se 
culpando pela morte do amigo. De tal modo, pensando a 
relação entre a culpa e o luto, neste trabalho a pretensão 
é a de trilhar reflexivamente o caminho de Lísias para 
compreender sua superação do luto e da culpa a ele 
atrelada, como fica evidente ao fim do romance. Para tal 
reflexão, teóricos que pensaram sobre o suicídio e o luto 
foram indispensáveis, entre eles A. Alvarez com seu livro 
sobre o suicídio e Parkes com seu livro sobre o luto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: suicídio; luto; culpa. 
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que espera e um ‘eu’ que se sente na obrigação de atender às expectativas do 
outro. Há, então, necessariamente no mínimo duas pessoas envolvidas nessa 
relação de compromisso. Na semiótica, por exemplo, existe a expressão 
‘contrato fiduciário’ que é muito parecido com o compromisso; este contrato 
fiduciário existe a partir do momento em que uma pessoa, por suas ações, faz 
com que outra pessoa espere certo comportamento dela, ou seja, há como que 
um compromisso entre as duas partes, uma que espera e outra que se sente 
na condição de corresponder às expectativas daquela que espera.  

É importante que se enfatize a questão de a relação envolver 
necessariamente mais de um sujeito, e reforço: um que espera e outro que se 
sente na obrigação de corresponder às expectativas do que espera. Havendo 
essa necessidade de reciprocidade na relação de compromisso, como falar, 
assim, em compromisso com o morto? Ora, o morto não tem expectativas, não 
espera nada de nada nem de ninguém, pois é nada, vazio. Essa situação, 
entretanto, é muito comum. O enlutado sente-se normalmente comprometido 
com aquele que partiu. 

Penso em Diário de luto de Roland Barthes, como fica claro no título 
esse é um diário que Barthes manteve durante alguns anos após a morte de 
sua mãe. Neste ele relata acontecimentos interiores e exteriores a ele e 
também analisa alguns de seus comportamentos ante a perda de sua mãe.  
Nas suas declarações fica muito evidente o compromisso que ele sente ter em 
relação a sua mãe; logo no início de seu luto diz o seguinte: “Um reconforto é 
ver (nas cartas) que muitas pessoas (longínquas) tinham percebido o que ela 
era, o que nós éramos, pelo modo como ela está presente em “RB”. Portanto, 
consegui isso, que agora se reverte em bem.” (BARTHES, 2011, pág. 47) 

Nestas palavras, fica visível o sentimento de compromisso que Barthes 
tem em relação a sua mãe ao dizer que conseguiu fazer com que a memória 
de sua mãe ficasse acordada; como se eles tivessem combinado de ele não 
deixar que a imagem dela não desaparecesse. É perceptível também que o 
próprio luto se transforma em um compromisso; ficar enlutado e sofrendo por 
quem se foi é uma prova do valor que a pessoa tinha para o deixado.  Este se 
sente forçado socialmente a provar o amor que tinha pelo falecido. Parkes em 
seu livro Luto: estudos sobre a perda na vida adulta diz da questão comum de 
que quanto maior o amor pelo falecido mais dolorido deve ser o processo de 
luto; em suas palavras: 

 
Poderia parecer banal dizer que a intensidade do luto é 
determinada pela intensidade do amor. É mais fácil afirmar isto 
do que prová-lo. Em nossa sociedade, o “amor” é uma virtude 
tão valorizada que raramente se encontra uma viúva ou um 
viúvo dizendo que não amava o cônjuge. (PARKES, 1998, pág. 
146) 
 

Se o amor é uma virtude tão valorizada em nossa sociedade, provar que 
o morto era absurdamente amado a partir do sofrimento exacerbado do luto é 
algo que o deixado se sente incentivado a demonstrar. Esse compromisso com 
o morto, torna-se evidente, não é necessariamente com o morto, é um 
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compromisso que o deixado assume de si para si, ou talvez de si para a 
sociedade; o próprio Barthes se dá conta disso: “Por um lado, ela me pede 
tudo, todo o luto, seu absoluto (mas então não é ela, sou eu que a encarrego 
de me pedir isso).” (BARTHES, 2011, pág. 32).  

Na maioria dos seus relatos em que o compromisso com sua mãe 
falecida fica em evidência, a culpa acaba aparecendo como consequência ou 
causa desse sentimento; sentindo-se compromissado em mostrar seu vazio 
ante a perda materna e seu amor a ela sente-se culpado por pensar em fazer 
algo que com a presença de sua mãe não poderia fazer: 

 
Os desejos que tive antes de sua morte (durante sua doença) 
agora não podem mais ser realizados, pois isso significaria que 
é sua morte que me permite realizá-los – que sua morte 
poderia ser, em certo sentido, libertadora com relação a meus 
desejos. (BARTHES, 2011, pág. 18) 
  

A obsessão por provar o amor ao morto é tanta que há sofrimento 
apenas ao pensar que o luto algum dia possa passar; diz Barthes: “ver com 
horror, como simplesmente possível, o momento em que a lembrança daquelas 
palavras que ela me disse não me fariam mais chorar” (BARTHES, 2011, pág. 
55).  Esse horror de que ele fala, entretanto, em outra nota mostra que vem 
muito mais do medo de ser esquecido após sua morte do que propriamente 
medo de deixar de sofrer pela mãe: “muitos seres ainda me amam, mas 
doravante, minha morte não matará nenhum deles” (BARTHES, 2011, pág. 22). 
Vejo nessa confissão a possibilidade de também ser essa insistência no luto 
como medo e reação ao seu próprio esquecimento por parte dos seus afetos 
que vão ficar após sua morte.  

Voltando à obra de Lísias, esta começa com a própria personagem se 
apresentando e em algum momento desabafa: “Desde que tudo isso começou, 
tenho percebido que sentir saudades significa, em alguma parcela, arrepender-
se.” (LÍSIAS, 2012, pág. 18). Saberemos apenas mais tarde do que se trata 
tudo isso que ele diz ter começado neste momento em que nos narra seus 
pensamentos e fatos já passados, e é desta relação entre saudade e 
arrependimento que suponho sair a explicação para toda a loucura em que 
entra a personagem.   

Formado em história, desvinculado de crenças religiosas, Ricardo Lísias 
era muito apegado a seu amigo André, antigo companheiro de quando 
cursavam os dois, história. André era um rapaz muito inteligente, mas também 
tinha graves problemas de personalidade, inventava personagens para si e era 
muito melancólico; sempre indo e vindo de internações em clínicas 
psiquiátricas, chegou o momento em que não conseguiu mais segurar a sua 
situação existencial e suicidou-se. Lísias diz que esse acontecimento em sua 
vida o transportou a momentos muito antigos e “desde então grito muito. 
Comecei a ficar nervoso. Senti ódio dele. Quando me acalmei, comecei a ter 
saudades de tudo. Lembro das coisas e me arrependo” (LÍSIAS, 2012, pág. 
145). Mais uma vez, a personagem nos traz a relação de saudade e culpa, e, 
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com isso, começamos a entender a fixação que Ricardo começa a ter por 
religião, embora ateu, após a morte de seu amigo.  

Tempo antes de seu amigo cometer o suicídio, Ricardo estava o 
abrigando em sua casa, mas ao cansar de ver seu amigo cortando os pulsos, 
se mutilando sempre e enlouquecendo o tempo todo quebrando os móveis de 
sua casa, Ricardo o manda embora. Duas semanas depois, André liga para 
Ricardo, o informa de sua próxima internação e pede para que ele fique de 
olho; nervoso, Ricardo começa a gritar com seu amigo e desliga o telefone sem 
avisar, depois disso diz ter tirado o fio do telefone da tomada. Dias depois, 
Ricardo começa a sentir-se culpado por sua reação com o amigo e pensa em 
ligar pedindo desculpas, mas não consegue, o medo, nos diz: “ ninguém 
conviveu com ele nesses últimos dias. Eu, ao menos, desapareci porque não 
aguentava mais. e confesso: fiquei com medo.” (LÍSIAS, 2012, pág. 101).  

Imediatamente após saber do enforcamento de André, Ricardo sai 
desesperado pelas ruas da cidade e entra em uma igreja católica, mas nos diz 
também que não se lembra de muita coisa desse dia. Sua fixação por religião 
vai crescendo a cada dia e começa buscar várias pessoas de crenças distintas 
para que algum destrua a ideia de que aquele que se suicida não vai para o 
céu, não tem um céu; mesmo aparentemente não acreditando nesse além.  

Pergunto-me porque um homem que se diz alheio às crenças religiosas 
começa a preocupar-se com o que pensam os religiosos e o que acontece com 
alguém depois que este morre. Lendo este livro, lembrei-me imediatamente de 
um filme do diretor Woody Allen, “Hannah e suas irmãs” de 1986; a 
personagem vivenciada pelo próprio Woody Allen começa a pensar sua finitude 
após receber um diagnóstico negativo de câncer. Também sem crença em um 
deus, a personagem começa a andar pelas ruas da cidade em descontrole e 
reflete que se sua morte não virá decorrente deste câncer que pensava ter, 
essa viria de qualquer forma em algum dia, certamente. Sua reação é parecida 
com a de Ricardo, imediatamente começa a procurar uma religião, e após 
escolher em que acreditaria, há uma cena muito emblemática; ao chegar a sua 
casa com uma sacola de compras de mercado, a personagem começa a retirar 
as coisas de dentro da sacola e uma por uma vai empilhando, como se fossem 
para uma mesma necessidade, comida e artigos religiosos. A relação desta 
personagem com a religião é a mesma mantida com os alimentos, a cena deixa 
isto bem claro; é alimento para a vida, um para a vida física, o outro para a da 
alma, ou melhor, para nutrir uma esperança de alma que não morre, que 
continua.  

Ricardo parece buscar esta mesma relação com a religião; uma certeza 
de continuidade. Mas diferente da personagem de Woody Allen, Ricardo não 
busca esta continuidade para si, mas para seu amigo, André. Ricardo cria um 
compromisso com André de encontrar para ele um lugar bom em que possa 
estar, sabemos, contudo, desde o início que se trata, na verdade, de apenas 
buscar um conforto para ele, Ricardo, que está aqui, vivo, se culpando pela 
morte do amigo. De tal modo, pensando a relação entre a culpa e o luto, neste 
trabalho a pretensão é a de trilhar reflexivamente o caminho da personagem 
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Ricardo Lísias para compreender sua superação desse luto e dessa culpa 
demonstrada no fim do romance. 

 
  

O suicídio: alguma teoria 
  

A. Alvarez dedicou todo um estudo sobre o suicídio em seu livro O deus 
selvagem: um estudo do suicídio; neste nos conta alguns casos de suicídios e 
suicidas colocando-se, inclusive, entre eles, como potencial suicida, claro, já 
que diz não ter tido a coragem de executar sua própria morte. A diferença entre 
um e outro não parece ser muito grande como Alvarez afirma, já que o que 
normalmente está no desejo do suicida é de tirar de si a parte que lhe 
desagrada, e não o morrer, necessariamente. Em algumas épocas distintas da 
que nós vivemos, a obviedade do matar-se por estar sofrendo por algo de 
muito errado em sua vida, nem sempre foi o maior motivo para o suicídio. Para 
Alvarez, entretanto, o suicídio sério é aquele suicídio cometido por alguém 
sentindo que a vida já não é mais possível de viver por motivos íntimos e 
individuais. E é sobre esses suicidas que vale a pena falar neste trabalho. Hoje, 
a razão no ato suicida já não faz mais sentido e sim a complexidade da 
dubiedade existencial razão versus emoção que habita o homem moderno que 
já não acredita mais na razão pura. E é dessa ambiguidade assumida do 
homem moderno que vem a pouca diferenciação entre aqueles suicidas que 
efetuaram o suicídio e aqueles que ainda permanecem vivos, apesar das 
tentativas. Disso também vem a dificuldade de se falar sobre o suicídio, pois 
como diz Domingos da Silva Gandra Júnior em seu artigo “Suicídio na 
perspectiva antropológica”: 

  
O termo suicídio dá margem a discussão uma vez que se 
aplica a fenômenos que não constituem fenomenologicamente 
a mesma coisa. A tentativa de suicídio não é, por exemplo, 
suicídio. Nem sempre, aqueles que tentam o suicídio desejam 
morrer, mas apenas realizar uma tentativa de morte que de 
antemão não tem possibilidade de sucesso. Por outro lado, 
muitos realizam ações com o propósito efetivo de morrer e por 
circunstancias não morrem. (JÚNIOR, 1984, pág. 176) 
 

As observações de Alvarez corroboram essas de Gandra Júnior, pois 
não há mesmo como saber intimamente a verdadeira intenção do ato suicida 
naquele com desejos suicidas; como nos mostra, até as pesquisas 
psicanalíticas mostram essa complicada tarefa de tentar compreender a mente 
suicida. Devido a essa dualidade tipicamente humana, por mais que o sujeito 
deseje tirar sua própria vida, há ainda, e principalmente nos jovens, o desejo de 
ficar, na esperança de que sua vida possa mudar e seu sofrimento acabar. Isso 
por que ainda há o desejo de vida, não é a vida por ela mesma ruim, mas a 
maneira da vida acontecer para o indivíduo que pode fazer com que esse sinta 
vontade de exterminá-la. Ainda, como já dito aqui, o que pode acontecer é o 
desejo de matar-se não por completo, para deixar de existir, mas apenas no 
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desejo e na esperança de tirar de si o que o faz sofrer: “um homem pode 
desejar matar apenas alguns aspectos de si mesmo, na ilusão de que a morte 
de tais aspectos irá libertar para a vida alguma outra parte dele próprio.” 
(ALVAREZ, 1999, pág. 115). Por isso, ainda tendo por referência o estudo de 
Alvarez, há aqueles suicidas que passam a vida apenas se autoflagelando sem 
chegar às ultimas consequências do suicídio, que é a morte, tendo o gesto 
suicida mais importância que a sua consequência, “nessas circunstancias, a 
morte pode acontecer, mas é supérflua” (ALVAREZ, 1999, pág. 129).  

Se no suicida essa vontade de ainda continuar a viver, de ainda ter 
esperanças de melhoras na vida é latente, o apego à vida por aqueles não-
suicidas -são esses não aqueles que nunca pensaram em suicídio, pois essa 
vontade é algo pertencente ao homem, mas aqueles que não planejam o ato 
ou não se autoflagelam- para esses o suicídio pode parecer algo absurdo e 
covarde.  Com todos os esforços feitos durante a existência humana para o 
prolongamento da vida, pode parecer aos demais uma incoerência desistir da 
vida enquanto outros lutam por esta.  

Esse distanciamento cada vez maior da morte transformou o morrer em 
um tabu que antes era ocupado pelo sexo; a morte é transformada em algo 
ruim desde a infância ao esconder da criança as verdadeiras informações 
sobre a morte de familiares e amigos, como diz Ariés “já não são as crianças 
que nascem dentro de repolhos, mas os mortos que desaparecem por entre 
flores” (pág.260). Em sua História da morte no ocidente Philippe Ariès nos 
mostra os percursos do luto na história de como ele se tornou, hoje, algo 
proibido. No mundo moderno, conta-nos, o luto foi silenciado. O enlutado já não 
pode dar mostras públicas de seu sofrimento, sendo obrigado a isolar-se da 
sociedade e aceitar calmamente o seguir em frente. Certamente aí surge um 
paradoxo que provavelmente dificulta mais ainda o processo de luto, pois ao 
mesmo tempo em que há a obrigação de mostrar o sofrimento pelo morto, há 
também a necessidade de não perturbar os outros com o seu sofrimento 
indesejável para eles.  

Num país habitado por maioria cristã, se a morte é vista como algo a ser 
escondido, disfarçado, muito mais deve ser se esta foi provocada pelo próprio 
falecido. Para os cristãos a vida é uma dádiva de deus, é somente este que dá 
a vida ao homem e apenas este tem o direito de tirar; explicando o pensamento 
católico sobre o suicida Evaldo D’assumpção nos diz que após a vinda do 
cristo, a morte foi vista como uma passagem e não como um fim. Assim, a 
morte passa ser uma ponte para a aproximação com deus, para ter a plena paz 
existencial. Com este pensamento, D’assumpção pronuncia a respeito do 
suicídio: 

 
O que dizer então do suicida, quando este busca encurtar sua 
vida em busca de paz eterna? A interrupção voluntária da 
própria vida é uma violência contra os planos de Deus. É, de 
certa forma, uma pretensão do homem de ser maior do que o 
próprio criador. (D’ASSUMPÇÃO, 1984, pág. 103) 
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Interessante esclarecer que na crença cristã a criminalização do suicídio 
se deu longo tempo depois de seu surgimento e suas bases estão nas culturas 
supersticiosas primitivas. Desde estes, os suicidas foram vistos de maneiras 
problemáticas e envolvidos por mistérios; o medo e a culpa gerado pela morte 
do suicida nos que ficaram tornaram o luto desse sempre diferenciado do luto 
daquele por morte involuntária. Para os povos primitivos o velório do suicida 
era todo ritualizado de forma a fazer crer que o espírito não voltasse para 
vingar-se dos que ficaram, já hoje, o luto pelo suicida tornou-se quase proibido. 
Conforme Ariès, quando o luto é reprimido o deixado contrai vários sintomas 
que o prejudicam em sua vida cotidiana, por isso, o melhor remédio para o 
deixado é viver a experiência do luto: “Parece que a vivência do luto, do choro, 
da saudade da pessoa morta, ajuda mais do que as injeções de coragem e 
resignação que alguém tente oferecer” (GUENTHER, 1984, pág. 117). 

 
 

Em busca de um céu: A culpa e o compromisso  
 
“Aqui está, André” (LÍSIAS, 2012, pág. 186), assim termina o romance e 

os relatos de Ricardo Lísias sobre seu luto por seu amigo suicida. Essa última 
frase do romance mostra duas coisas, uma já dita que é a relação de 
compromisso que a personagem Ricardo mantinha com o morto, e a outra é a 
superação do luto ou o atendimento da expectativa do morto, ou melhor, do 
próprio Ricardo. Isso porque há a sensação de superação por Ricardo oferecer 
a André sua nova coleção como um presente.  

Quando André comete suicídio, a primeira reação de Ricardo é a raiva, 
sai pelas ruas gritando e vociferando contra seu amigo: 

 
O André se enforcou, Ricardo. Saí andando e cruzei todo o 
bairro de pinheiros a pé várias vezes. Não sei se gritei. Acho 
que sim. Estava com ódio. O André tinha se revelado o maior 
filho da puta do mundo. Devo ter entrado numa igreja católica. 
(LÍSIAS, 2012, pág. 104) 
 

Como já dito por Parkes a raiva é muito comum em casos de luto por 
suicídio; a pessoa que tira a sua própria vida escolhe sair da vida de seus 
afetos, os deixando com o buraco de sua presença e como consequência 
comum a culpa, outro fator comum aos que sobrevivem ao suicida. Sobre essa 
culpa, Alvarez comenta que em muitos casos, quando o suicida não deixa 
explicito, por bilhetes, por exemplo, seu suicídio, os familiares tendem a pensar 
que a morte foi acidental e não proposital: 

 
Aqueles que o suicida deixa para trás preferem, é claro, que o 
quadro seja pintado dessa forma, já que a autodestruição, 
entre seus muitos atributos, é profundamente desagradável 
para eles- se não por outro motivo, porque leva facilmente à 
culpa. (ALVAREZ, 1999, pág. 96) 
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A raiva está atrelada, como evidente nas palavras de Parkes e Alvarez, 
à culpa, pois como dizem os dois pensadores o suicida muitas vezes finaliza o 
ato de matar-se para provar ao mundo que estava realmente em péssimas 
situações e que precisava de ajuda. O texto de Parkes busca examinar as 
determinantes do luto, ou seja, as situações que fazem o luto ser tal como ele é 
em cada indivíduo, nesse diz que compreender a fundo cada situação de luto é 
impossível, pois “nunca seremos capazes de entender em sua totalidade 
qualquer aspecto do comportamento humano, assim como não podemos 
esperar identificar os aspectos mais importantes da conduta resultante em 
todos os casos de luto” (PARKER, pág. 145); Mas, apesar disso, acredita que 
algo pode ser apreendido a partir de exemplos investigados. Disso faz uma 
relação de fatores que determinam o luto tal qual ele se torna a cada pessoa. 
Esses fatores determinantes envolvem os antecedentes do enlutado, o tipo de 
morte do afeto do enlutado, sua situação no momento da morte do outro e 
também a situação posterior à morte do outro. Vale pensar também em 
aspectos referente aos que se foram, como por exemplo, a idade e também o 
relacionamento desse com os deixados. Nos dados coletados pelo autor ficou 
evidente que quando a morte é já esperada, antecipada por doença ou por 
idade, torna-se muito menos dolorido o luto, pois o luto é também 
conscientemente antecipado; quando se dá uma morte inesperada e em 
jovens, provavelmente por acidentes, o luto se torna muito mais dolorido e 
problemático.  

Já ficou dito aqui que a morte de André foi por suicídio, portanto, Ricardo 
é um enlutado por suicídio. O caso do suicídio é comentado por Parkes e 
podemos acreditar que este é caso de luto repentino. Diz-se que o luto 
repentino é muito mais difícil de enfrentar e muito mais dolorido e problemático. 
O luto que não seria repentino, então, é aquele antecipado. Este se dá 
comumente com pessoas doentes e com as mortes esperadas com prazos 
estabelecidos por diagnósticos de impossibilidade de cura. Nesses casos, as 
pessoas ao redor vão se preparando para perder a companhia física desse 
moribundo por saber que este irá a qualquer hora sair do convívio delas. No 
caso do suicídio, por mais que se pense ser este uma morte inesperada, é 
possível e, na verdade, provável que seja algo esperado, algo previamente 
demonstrado pelo suicida. Pensando assim, seria fácil dizer que o luto por 
suicida deve ser algo mais aceitável que uma morte por acidente, por exemplo, 
mas a questão não deve ser pensada simplificadamente. No suicídio,é 
exatamente esta prévia do ato que pode complicar o processo de luto dos 
deixados. Diz o autor que “os rompantes da raiva podem levar a um 
comportamento de autopunição.”, e nos enlutados por suicídio este sentimento 
de raiva e de culpa se torna quase que uma regra já que de acordo com 
Cleiren (1992), 50% dos suicídios são antecipados e, sabendo disso aqueles 
próximos do suicida, é comum que esses se sintam culpados por pensarem 
que não fizeram o suficiente para que o suicida mudasse de ideia.  

O maior sentimento de culpa em Ricardo surge exatamente porque 
sabia que seu amigo passava por sofrimentos. Se quando Ricardo descobre o 
suicídio de seu amigo começa a sentir raiva por esse o ter abandonado 
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sabendo que isto causaria sofrimento para ele que continuaria aqui, ao mesmo 
tempo começa a sentir culpa porque sabe que seu amigo deixou muitas pistas 
de que isso aconteceria, e ele próprio, Ricardo, quando seu amigo ainda vivia, 
sabia disso: 

 
De novo, começo a chorar. Não consigo resistir. Estou 
chorando porque o André se enforcou uma semana depois de 
ir embora da minha casa. Choro porque falei que na minha 
frente ele não iria se cortar. Na minha casa, não. Choro porque 
a gente ria muito, porque o coloquei para fora de casa e uma 
semana depois me ligaram para dizer que ele tinha se 
enforcado. O meu amigo estava muito sozinho. O meu amigo 
se enforcou. Não paro de chorar porque o André tinha se 
enforcado, porque só fico nervoso e porque todo mundo diz 
que quem se mata não vai pro céu. (LÍSIAS, 2012, pág.56) 
 

“O meu grande amigo pensava nisso havia muito tempo” (LÍSIAS, 2012, 
pág. 102). Culpa-se por não ter percebido, ou talvez pior, por ter percebido, 
mas optado por não enxergar pedindo para que André fosse embora e não se 
cortasse em sua frente. Começa, então, sua saga em busca de sanar sua 
culpa; busca os lugares pelos quais passou André antes de cometer o suicídio. 
Um desses é uma casa abrigo para doentes mentais ou esclerosados, a 
respeito dessa visita diz que “queria apenas andar um pouco e ver como ele 
passava o tempo” (LÍSIAS, 2012, pág. 51). Espelhando sua relação com André 
na relação que começa a observar de uma avó muito velha e sua neta, tenta se 
convencer de que o lugar em que André passou seus últimos dias de vida era 
muito bom e pacífico: 

  
Apesar de tudo, tinha gostado do lugar. Era limpo, bem-
iluminado, e os funcionários, atenciosos. Mesmo o Bin Laden 
estava vestido com certo cuidado e não parecia ser apenas um 
maluco abandonado. A vovó da boneca aparentava alguma 
dignidade. Aquela instituição, conferi depois, aceita 
pouquíssimos convênios médicos. É caro internar-se lá. Não 
sei se devia revelar, mas fiquei com orgulho de André. (LÍSIAS, 
2012, pág. 57-58) 
 

Esse orgulho, ou melhor, essa tentativa de enganação não dura muito 
tempo; ele próprio não consegue aceitar tão fácil a limpeza do lugar como 
desculpa para sua desatenção. Logo confessa para si a solidão dos que vivem 
lá, apesar da, e talvez por isto, assepsia do lugar.  Relatando imaginariamente 
o que passava pela mente da neta da velha segurando uma boneca, ele acaba 
reconhecendo a solidão em que André vivia por lá. Ele confessa: “sei o que a 
menina está pensando: nunca vamos te deixar sozinha, vovó. Mas ela já está 
sozinha”.  (LÍSIAS, 2012, pág. 54), e mais a frente, sua culpa mais explícita 
ainda: “o meu amigo estava muito sozinho.” (LÍSIAS, 2012, pág. 56), “mas todo 
mundo lá dentro é infinitamente solitário” (LÍSIAS, 2012, pág. 66). 
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Na contínua busca de se livrar da culpa, lembra-se de que seu amigo 
era católico e o que mais lhe perturba é saber que nas religiões os suicidas não 
vão para o céu; destarte, começa desesperadamente encontrar em alguma 
delas, ou em outro lugar qualquer a certeza de que seu amigo foi para o céu, e 
está em paz, agora.  

Em uma briga que se envolve na sua procura de um céu para André, 
acaba indo parar em um hospital; neste, acredita que o médico é deus, e nessa 
crença busca o conforto ao receber a informação desse médico de que André 
foi direto para o céu, e sem sofrimentos. 

Com a morte de André, outro luto é resgatado por Ricardo; Muitas 
lembranças são resgatadas: “até o suicídio do meu grande amigo André, nunca 
tive vontade de voltar atrás com nada. Agora, comecei a sentir saudades de 
tudo.” (LÍSIAS, 2012, pág. 21). O impacto da morte de seu amigo o leva de 
volta a episódios de luto não vivenciado; o mais importante é o de sua tia, que 
não morre literalmente, mas viaja para bem longe e não volta mais. A situação 
em volta da viagem de sua tia ficou sempre muito escamoteada e a despedida 
foi a mais distante possível.  

Algo muito importante para Ricardo sempre foi suas coleções; mesmo as 
tendo abandonado por um longo tempo, se considera um colecionador. Talvez 
por isso a morte de André tenha retomado o luto não vivido por sua tia e toda 
sua vontade de retomar o passado e recuperar sua coleção. Tanto André, 
quanto sua tia o valorizavam como colecionador e davam importância relevante 
a esta sua habilidade. Um dos arrependimentos de Ricardo é não ter dado 
importância à importância que sua tia dava a sua coleção, se preocupando em 
trazer tampinhas de bebidas de lugares distantes. Também neste luto está a 
culpa; a culpa deste luto não vivenciado juntada à culpa do luto de André que 
também está sendo impedido de vivenciar, já que suicida e por isso rodeado de 
tabu: “por enquanto minha família está fingindo que nada aconteceu” (LÍSIAS, 
2012, pág. 71), esses lutos se unem em um só que Ricardo necessita superar 
para seguir em frente.  

É então que vem a compreensão das últimas palavras de Ricardo: “Aqui 
está, André”, referindo-se a sua nova coleção. Retomo então as palavras de 
Barthes referente a sua sensação de compromisso com sua mãe morta: 

 
Por um lado ela me pede tudo, todo o luto, seu absoluto (mas 
então não é ela, sou eu que a encarrego de me pedir isso). E, 
por outro lado (sendo então de fato ela mesma), ela me 
recomenda leveza, a vida, como se me dissesse ainda: “vá, 
saia, distraia-se...” (BARTHES, 2011, pág. 32) 
 

O luto e a culpa são superados quando Ricardo resolve seguir em frente 
e continuar sua vida após a vida do outro ter cessado para ele. É acreditando 
que o outro gostaria que ele continuasse que Ricardo aceita a morte do amigo 
e perde a culpa de ter continuado aqui enquanto o outro não.  
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A superação do luto: palavras finais 
 
Com a morte do outro, sofremos uma morte em nós mesmos também; o 

outro faz parte do que somos, por isso seguir em frente é tão difícil. Temos de 
prosseguir apesar de tudo isso, como diz Zenita Cunha Guenther em seu artigo 
Educação e morte no qual defende uma educação desde a infância sobre o 
morrer: “Para quem está vivo, é muito difícil, porque tem que continuar.” 
(GUENTHER, 1984, pág. 117). Para que se consiga continuar, faz-se 
necessária a vivência dessa perda, enfrentando-a e não a escondendo, como 
prossegue em sua fala Guenther: “parece que a vivência do luto, do choro, da 
saudade da pessoa morta, ajuda mais do que as injeções de coragem e 
resignação que alguém tente oferecer” (GUENTHER, 1984, pág. 117).  

Foi dito que a personagem Lísias antes do suicídio de seu amigo André 
guardava dentro de si um luto não superado, não vivido, o de sua tia, 
represado por seus familiares. Novamente, sua família tentou ignorar e evitar o 
luto de Ricardo, mas as condições passadas e as que se passavam no 
momento do suicídio do amigo, e também as condições da morte de seu 
amigo, um suicídio anunciado, impediram que a personagem se resignasse 
ante a discreta proibição do sofrimento pela perda de um amigo querido.  

Ignorando os pedidos de sua mãe para que se comportasse e se 
tratasse, Ricardo vai fundo em seu sofrimento, misturando em seu luto dúvidas, 
curiosidades passadas, revolta contra todos a sua volta, visões, crenças, 
religiosidade entre outras reações conturbadas. É toda essa perturbação e 
confusão na busca de algo que ele mal sabia o que era ao visitar o país de 
seus antepassados, por exemplo, ou de percorrer ruas e entrar em igrejas sem 
muito saber o porquê, que, aos poucos Ricardo vai se encontrando e, nas 
memórias que tanto vinham a sua mente causando arrependimentos que 
consegue superar o passado e se disponibilizar a seguir em frente.  

O que importa afinal é o compromisso com nós mesmos; sabemos que o 
morto não reage a mais nada e que se reagisse poderia ser que ele não 
quisesse que o esquecêssemos, e isso seria o mais verdadeiro já que temos o 
medo de sermos esquecidos. Por isso, a decisão de seguir em frente é muito 
mais uma aceitação de uma perda de parte de nós mesmos que uma 
obediência a um possível pedido do outro. 
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RESUMO  

A partir de Anne Frank (1929-1945), diversos diários 

redigidos durante o Holocausto vieram à tona, sendo 

que a maioria não alcançou o mesmo êxito editorial que 

o primeiro. A maioria deles é de meninas que, 

deportadas para campos de concentração ou de 

trabalhos forçados, escreveram, em silêncio, páginas 

que descreviam aqueles dias de terror e trauma. Poucas 

dessas crianças tiveram a chance de superação, não 

sendo o caso de Anne Frank. Vez ou outra, novos 

diários foram publicados, cujos autores, já idosos, 

afirmaram só agora ter coragem para relatar o ocorrido. 

Esta comunicação não pretende abordar tais casos, e 

sim aquelas obras que, escritas por autores 

contemporâneos, rememoram um trauma que não foi 

vivido, e sim transmitido pelo laço familiar. Desta forma, 

analisaremos o fenômeno Holocausto na literatura da 

primeira década do século XXI, a fim de investigar as 

razões pelas quais os autores brasileiros tendem ao 

Holocausto como ponto de partida de suas obras e à 

escrita como fator determinante de superação do 

trauma.  

PALAVRAS-CHAVE: escritas de si; diários; holocausto. 
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No começo deste ano de 2013, uma publicação chama atenção pela 

fotografia de uma criança na contracapa e o título que nos acende a memória 
literária. O diário de Helga (2013), lançado pela Editora Intrínseca, percorre os 
anos de 1938 a 1945, momento no qual Helga Weiss, hoje artista plástica, foi 
libertada pela Cruz Vermelha. Durante os anos de campo, Helga escondeu um 
maço de papel em um buraco na parede, para recuperá-lo assim que tudo 
aquilo passasse. 

Só agora o diário é publicado. 
A última década testemunho um fato literário no mínimo curioso: uma 

enxurrada de textos publicados ou traduzidos só agora, nesse começo de 

RESUMO: A partir de Anne Frank (1929-1945), diversos 
diários redigidos durante o Holocausto vieram à tona, 
sendo que a maioria não alcançou o mesmo êxito 
editorial que o primeiro. A maioria deles é de meninas 
que, deportadas para campos de concentração ou de 
trabalhos forçados, escreveram, em silêncio, páginas 
físicas ou mentais que descreviam aqueles dias de terror 
e trauma. Poucas dessas crianças tiveram a chance de 
superação, não sendo o caso de Anne Frank. Vez ou 
outra, novos diários foram publicados, cujos autores, já 
idosos, afirmaram só agora ter coragem para relatar o 
ocorrido. Este artigo não pretende abordar tais casos, e 
sim algumas obras que, escritas por autores 
contemporâneos, rememoram um trauma que não foi 
vivido, e sim transmitido pelo laço familiar. Desta forma, 
analisaremos o fenômeno Holocausto na literatura da 
primeira década do século XXI, a fim de investigar as 
razões pelas quais os autores brasileiros tendem ao 
Holocausto como ponto de partida de suas obras e à 
escrita como fator determinante de superação do trauma. 
 
PALAVRAS-CHAVE: escritas de si; diários; holocausto. 
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século, mas que foram escritos, ou ao menos supostamente escritos, nas 
décadas de 1930 e 1940. São diários, romances, ensaios, contos, relatos e 
entrevistas que remontam um trauma humanitário que, julgavam, nunca seria 
capaz de ser transposto artisticamente. Um ato como o Holocausto não poderia 
ser nunca objeto de fruição para uma obra de arte, principalmente a literária, 
visto ser uma organização racional e lógica de ideias. O fato, irracional e ilógico 
desde sua concepção, seria então irrepresentável. 

Entretanto, poucos meses depois das primeiras afirmações a respeito, 
surgem dois textos que entraram para a história literária e documental. São 
eles O diário de Anne Frank e É isto um homem?, de Primo Levi, ambos de 
1947. Enquanto o primeiro é o relato de uma adolescente se escondendo na 
tentativa de escapar dos campos de concentração, extermínio e trabalho, o 
segundo é a rememoração dos dias vividos nesses campos por um homem 
que ali se fez escritor. Anne Frank não sobreviveu para nos contar como foram 
seus dias em Auschwitz. Seu diário foi abandonado no esconderijo, e só depois 
do fim da guerra entregue por Miep Gies a Otto Frank, único sobrevivente da 
família.  

Primo Levi sobreviveu. E logo que saiu do campo ele inicia a escritura do 
livro É isto um homem?, que se tornaria um dos testemunhos mais pungentes 
sobre o Holocausto. Misto de ensaio e narrativa, o autor tenta desvendar os 
porquês de tudo aquilo, sem a narrativa confessional declarada. 

A questão que cerca esses relatos é: qual é o motivo da necessidade da 
escrita? 

Helga nos dá uma possível resposta: "Escrever meu diário foi a maneira 
que encontrei de me sentir humana. Em certo sentido, foi também o que me 
salvou" (WEISS, 2013, p. 86). 

No caso de Helga, por que só agora, quando ela se aproxima dos 
noventa anos, aceita publicar o diário? A escrita se torna, assim, uma busca, 
uma saída, uma tentativa de superação. "Eu posso ter sobrevivido ao campo 
de extermínio, mas seus cheiros, sons e horrores nunca vão me deixar".  

Posto isso, analisaremos a ocorrência dessa temática na literatura 
brasileira contemporânea, enfatizando uma delas: O que os cegos estão 
sonhando? (2012), de Noemi Jaffe, obra que se divide em três partes: a 
primeira, o diário da mãe de Noemi, Lili Jaffe; uma segunda, misto de ficção e 
testemunho que se enquadra no gênero cunhado por Serge Doubrovsky, 
autoficção; e uma terceira escrita pela neta de Lily e suas impressões sobre 
sua visita recente ao campo de concentração. 
 
 
O sonho dos cegos 
 
 Em abril de 1945, cerca de um ano após ser presa pelos nazistas e 
enviada para Auschwitz, Lili Stern, então com dezenove anos, foi salva pela 
Cruz Vermelha. Na Suécia, ela começa a escrever um diário “urgente” no qual 
descreve os principais acontecimentos daquele último ano: a batida na porta no 
dia que ela sabia que os alemães viriam buscá-la com sua família, as viagens 
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de trem, o dia a dia no campo, os trabalhos, as formas de sobreviver, as 
humilhações, a libertação, a recepção pelas autoridades estrangeiras, o 
sentimento de vitória meio abobalhado, pois ser sobrevivente indica a morte de 
outros. Ao final do diário, Lili trata da saudade da família que não sobreviveu e 
da redescoberta de uma feminilidade perdida em Auschwitz. Tal perda fez com 
que ela se casasse com o homem que lhe desse segurança, e não amor. 
 Em O que os cegos estão sonhando?, filha e neta de Lili, agora Jaffe, 
utilizam-se de seu diário, pela primeira vez traduzido, para criar uma narrativa 
na qual é desvendada as ficções das descrições que, a priori, seriam 
referenciais na escrita da sobrevivente. A questão, porém, é: podemos julgar 
quem atravessou pelo trauma e voltou de lá para descrever sua situação? 
 A primeira parte do livro é o diário propriamente dito, com algumas 
lacunas em momentos em que a tradução e/ou leitura se tornaram impossíveis. 
A segunda, escrita por Noemi Jaffe, é um híbrido de ficção e realidade: Noemi 
discorre sobre alguns pontos do diário, desvenda a história de alguns 
personagens cujas histórias não conhecemos (e ninguém conhece), justifica os 
“erros” históricos da mãe. Por fim, na terceira parte, a filha de Noemi, Leda 
Cartum, descreve suas impressões como terceira geração de sobreviventes do 
Holocausto na ocasião de uma visita às ruínas de Auschwitz.  
 Todas as três narrativas são uma tentativa de entender o real, de 
superá-lo. Em todas, a escrita é vista como um antídoto, “uma forma de sentir 
mais humana”.  
 
 
 O diário de Lili Jaffe segue os padrões do gênero. Porém, descobrimos, 
na própria narrativa, que sua escrita foi forjada para iludir o leitor de ser um 
diário autêntico. Explico: a escrita do diário não aconteceu de forma diária, 
simultânea aos acontecimentos. Embora traga datas, que são talvez autênticas 
ou não, sua escrita foi posterior, sendo mesmo assim evocado o tempo verbal 
do presente do indicativo. Logo, a escrita foi baseada na lembrança dos 
acontecimentos e nos sentimentos que existiam devido a eles um ano após 
terem acontecidos. Obviamente que isso não afeta a natureza dos fatos, mas 
pode alterar, como vai mostrar Noemi na segunda parte da obra, uma série de 
fatos. “Todos à minha volta, assim como eu, estamos tristes. Sabemos o que 
está acontecendo e também o que acontecerá” (JAFFE, 2012, p. 13). 
 Para Philippe Lejeune (2008, p. 259, grifos do autor), chamamos de 
diário “uma série de vestígios datados”. Caracterizados por um conjunto de 
pequenas anotações indicadas por datas que são escritos não 
necessariamente todos os dias e não necessariamente para ser lido por um 
outro além do seu autor, o diário vai atravessas os tempos como a forma de 
escrita de si mais sincera e aquela que despertará mais curiosidade devido ao 
seu caráter secreto. Porém, essa mesma sinceridade que dá ao diário um 
exemplo de autobiografia fiel, para Maurice Blanchot (2005), fornece a ele 
também a superficialidade que o caracteriza, sua insignificância. Assim, 
escrever um diário seria fugir do silêncio do cotidiano, sendo criticado pelo 
autor no ponto no qual o gênero é mais explorado: as banalidades do dia a dia. 
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Logo, Blanchot afirma que o diário só ultrapassa essa superficialidade quando 
incorpora em sua escrita o imaginário, a irrealidade de ficção. O literário.  
 Roland Barthes (1988, p. 372), na mesma esteira de Blanchot, afirma 
que o diário exprime o inessencial do mundo; gênero egoísta, inautêntico, 
desnecessário, sem uma missão. Seriam quatro os motivos que justificam a 
existência da escrita do diário: o poético (estilo do autor), histórico (registro de 
uma época), utópico (escrito sendo objeto de desejo do seu leitor) e amoroso 
(ateliê de frases). Tanto para Barthes como para Blanchot, o diário de Kafka é 
o único que foge dessas regras, visto que incorpora em sua escrita trechos de 
narrativas, procedimentos literários, esboços, métodos. 
 Entenderei a escrita do diário aqui como um procedimento de escrita de 
si que deseja compreender o registro de uma época, o testemunho de uma 
catástrofe. Além disso, em tom mais poético, o desejo imensurável de 
sobreviver por meio da escrita, usando-a como escape, fuga da realidade. A 
escrita, assim como a leitura, será concebida nesses textos como uma última 
tentativa de sobrevivência. Não vejo, entretanto, diferença de poder salvador 
entre os dois atos. Se a leitura salva o homem da realidade inóspita, a escrita 
terá a mesma potencialidade.   
  

[Auschwitz], 30 de setembro de 1944 
 
Chegaram os dias frios. O clima é muito mais frio aqui do que 
em nossa terra. Tínhamos uma boa roupa. Um pulôver quente, 
bons sapatos. Porque comprávamos aquilo com comida. Ainda 
sofro com a perna. Tenho de usar meias e elas grudam na 
ferida. Tenho dificuldades de descrever o que aconteceu há 
cinco dias, mas, já que comecei, escreverei a respeito de tudo. 
[...] Chovia. As mulheres estavam sentadas nas carroças e os 
homens as puxavam até o crematório. Aquelas que eram um 
pouco mais fortes tentavam escapar, mas os alemães sempre 
as fuzilavam. Eram gritos de lamentação desde a manhã até a 
noite. Ouvíamos os tiros. Não quis sair da cozinha. 
Chorávamos. [...] (JAFFE, 2012, p. 27). 

 
 E a frase triste que marca o fim da narrativa desse dia: “Imaginávamos 
que chegaria a nossa vez também” (JAFFE, 2012, p. 28). 

Chamaremos aqui essa segunda parte de autoficção, termo criado por 
Serge Doubrovsky para nomear o seu romance Fils, de 1977, designando o 
gênero no qual se projeta a si na ficção, narrando acontecimentos que 
poderiam ter acontecido, mas que, possivelmente, não aconteceram. Grosso 
modo, autoficção designa os escritos que são híbridos de ficção e 
autobiografia. Ou ainda, escritos que são claramente autobiográficos, mas que 
são dados ao público como ficções. Em todos os casos: ficção e autobiografia 
somadas em uma única escrita, incapaz de ser reconhecida como uma ou 
outra. 

Mesmo nos diários ou autobiografias, a narrativa linear  não representa 
de modo algum a voz da suprema verdade, visto que o sujeito está 
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constantemente olhando pra trás, tentando recordar, ciente de que sua posição 
é aquela entre o que foi e o que poderia ter sido, o que é e o que poderia ser. 

O fato de Lili ter escrito seu diário em um tempo futuro, recordando os 
fatos, faz com que sua posição no “o que poderia ter sido” seja intensificada.  
 A intenção de Doubrovsky em escrever autoficção é “infectar” o leitor por 
meio de uma catarse diferente, fazê-lo participar dos fatos de uma forma nova, 
tirá-lo do lugar de espectador. 
 

Le but de mon écriture est plus pervers : je veux que le lecteur 
s'identifie à moi, que l'écriture soit non, ainsi que le voulait 
Rousseau, une forme d'absolution – chez moi, il n'y a pas de 
Dieu devant lequel se présenter avec mon livre – mais une 
forme de partage ; je veux que le lecteur, si j'ai réussi mon livre, 
puisse partager avec moi ce que j'ai pu vivre.1 (DOUBROVSKY, 
2007, p. 54). 

 
E ainda: 
 

L'autofiction, c'est le moyen d'essayer de rattraper, de recréer, 
de refaçonner dans un texte, dans une écriture, des 
expériences vécues, de sa propre vie qui ne sont en aucune 
manière une reproduction, une photographie... C'est 
littéralement et littérairement une réinvention.2 (DOUBROVSKY, 
2007, p. 64). 

 
Jacques Lecarme (1994, p. 227) possui uma mesma visão da autoficção: 

a vê como “um dispositivo muito simples: um discurso no qual o autor, o 
narrador e o protagonista têm a mesma identidade nominal e no qual o título 
genérico indica que se trata de um romance”, exemplo claro que encontramos 
nos romances autobiográficos de Jean Genet. Acredito, por outro lado, que 
esse homonimato possa se produzir de outras formas, principalmente quando 
sobrepomos outros (para)textos na leitura, isto é, quando lemos determinado 
escrito a partir de suplementos deste. Desta forma, a segunda parte da obra de 
Noemi Jaffe, aquela escrita por ela própria, possa ser concebida como 
autoficção, e a problemática surge devido ao foco narrativo e ao gênero no qual 
a escrita se embasa. Em outras palavras, estamos tratando de um texto 
narrativo cuja ficção se baseia no diário de uma sobrevivente do Auschwitz. 
Esse locus se torna não mais (apenas) espacial, mas também social, 
psicológico, emocional e hereditário (ASSMAN). Tais características da 
narrativa nos permite classifica-la como autoficção, visto que Noemi, herdeira 
                                                           
1 O propósito da minha escrita é perverso: eu quero que o leitor se identifique comigo, que a 
escrita não seja, como Rousseau queria, uma forma de absolvição – para mim, não há nenhum 
Deus perante o qual eu devo me apresentar com o meu livro – mas uma forma de partilha, 
quero que o leitor, se fui bem-sucedido em meu livro, possa compartilhar comigo o que eu 
experimentei (tradução minha). 
2 A autoficção é a tentativa de recuperar, de recriar, refazer em um texto, em um ato de escrita, 
as experiências de sua própria vida, que não são de modo algum uma reprodução, uma 
fotografia... É literalmente e literariamente uma reinvenção (tradução minha). 
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do trauma, veste ela própria a máscara de prisioneira de Auschwitz, assim 
como o faz graficamente Art Spiegelman em Maus. 

Tal afirmação pode ser confirmada por Silviano Santiago em seu ensaio 
“Prosa literária atual no Brasil”, no qual escreve que predomina na prosa dos 
anos 1970 uma “nítida configuração autobiográfica”. Segundo Santiago (2002, 
p. 35), “se existe um ponto de acordo entre a maioria dos prosadores de hoje, 
este é a tendência ao memorialismo (história de um clã) ou à autobiografia, 
tendo ambos como fim a conscientização política do leitor”. 

 
Essa explicação do comportamento memorialista ou 
autobiográfico na prosa não só coloca em xeque o critério 
tradicional da definição de romance como fingimento como 
ainda apresenta um problema grave para o crítico ou estudioso 
que se quer informado pelas novas tendências da reflexão 
teórica sobre literatura, tendências todas que insistem na 
observância apenas do texto no processo da análise literária 
(SANTIAGO, 2002, p. 35-6). 

 
Ainda segundo Santiago, essa experiência pessoal do escritor fornece 

base para discussões de ordem filosófica, social e política. Isso acaba 
justificando o fato de as minorias literárias, se é que isso exista, aderirem ao 
romance memorialista, pois Tematizada e dramatizada pela prosa (de ficção, 
ou talvez não) brasileira atual, a questão das minorias aproveitou o canal 
convincentemente aberto pela prosa modernista e a dos ex-exilados, e se 
deixou irrigar pelas águas revoltas da subjetividade. Ela ainda apresenta uma 
diferença formal e temática que se deixa recobrir pela diferença acima 
apresentada na sua dupla configuração [tem vigência na história (do Ocidente 
e, em particular, do Brasil) e é atual] (SANTIAGO, 2002, p. 41). 

Esse hibridismo do qual falo pode ser aparente tanto no discurso 
autobiográfico como no ficcional. Ou em ambos, misturados, como é o caso de 
O que os cegos estão sonhando?. 

Luiz Costa Lima (2006, p. 365) chama esse gênero de “híbrido duplo”, 
isto é, “obras que têm uma dupla inscrição: memória e/ou autobiografia e 
ficção”. 

 
Embora seja essa uma prática comum entre romancistas 
contemporâneos, não deixa de ser uma dificuldade para os 
críticos de orientação teórica: como será possível combinar 
duas modalidades discursivas de formatos tão diversos? Em 
que medida a ficção pode se meter na biografia de uma pessoa 
de uma pessoa cuja vida não é segredo? Em termos abstratos, 
só uma resposta parece cabível: desde que a ficção, sem se 
diluir a si mesma, respeite o percurso biográfico.  

 
Costa Lima deixa claro que, por ser passível de comprovação 

documental, é a biografia que deve conduzir a narrativa, sobre a qual o escritor 
construirá sua inventio. 
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Lembrando o que o autor nos diz sobre o papel compensatório da ficção (e da 
literatura de um modo geral), aferimos com ele que “o plano da realidade 
penetra no jogo ficcional [...], porquanto o que nele está se mescla com o que 
poderia ter havido; o que nele há se combina com o desejo do que estivesse; e 
que por isso passa a haver e a estar” (1986, p. 195). O crítico acredita que o 
escritor pode simplesmente escrever uma obra literária ficcional permeada de 
verdades autobiográficas, criando, porém, personagens que não são ele. 
 Repito nossa problemática: O que os cegos estão sonhando? só é 
autoficção em sua segunda parte. A primeira, do diário, só nos é permitido 
conceber como uma escrita que foge dos dados referenciais pelo que nos é 
apresentado pela segunda parte, conforme mostrarei a seguir. 
 No primeiro comentário que Noemi Jaffe tece sobre o diário da mãe, ela 
escreve que Lili precisava acreditar no destino, embora tal crença fosse fruto 
de uma “expiação por ter sobrevivido”. Ela inicia sua reflexão a partir do trecho 
do diário a seguir: 
 

DESTINO 
 

Quando eu cheguei no campo, estava com um vestido xadrez 
azul, de saia rodada. Os alemães pediram para nos despirmos 
e fizeram uma montanha com todas as nossas roupas. Depois 
da desinfecção, devíamos pegar, ao acaso, qualquer roupa do 
meio daquela pilha. Peguei justamente aquele meu vestido 
xadrez. (JAFFE, 2012, p. 97, grifo da autora). 

 
 Em seguida, discorre sobre a origem da palavra “destino”: sua 
conotação na Grécia antiga, sua concepção no teatro clássico, seu vínculo com 
o bode expiatório. Depois, mostra como ter sobrevivido parecia ser um peso 
para a mãe. Por que ela, sendo que tantos não haviam conseguido? 
 

Ela acredita plenamente no destino. Para ela, como para todos 
os que crêem nele, o destino é uma força que determina por 
antecipação os acontecimentos na vida de todos os seres. 
Nada é casual. Senão, segundo sua opinião, ela não estaria 
viva, não teriam acontecidos os lances de sorte que a fizeram 
sobreviver. Para ela, o destino não é necessariamente deus, 
mas também poderia ser. [...] Parece fácil compreender por 
que ela acredita no destino de forma tão sagrada, intocável. 
Como se essa crença a ajudasse também a expiar a culpa de 
ter sobrevivido, como se fosse uma explicação para tudo: tanto 
para a morte dos outros como para sua sobrevivência. Essa fé 
também a teria ajudado a construir a pirâmide do 
esquecimento, a partir da qual ela parece ter conseguido 
sobreviver da melhor forma possível. Se tudo já estava 
previsto, é mais concebível esquecer ou mesmo sobreviver. [...] 
(JAFFE, 2012, p. 97). 
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E afirma: ela, a mãe, precisa acreditar no destino. Precisa acreditar que 
sua sobrevivência não está vinculada à sorte, mas ao destino. Com isso, ela 
revela "ficções" na escrita do diário, como o fato da mãe estar vestindo um 
vestido xadrez de saia rodada. 

 
Acreditar, ou talvez a palavra aqui não seja acreditar, mas 
entender — entender que o fato de ela ter encontrado o mesmo 
vestido como um acaso e não como destino é mais bonito, 
mais fácil e talvez mais poético. O acaso é um destino às 
avessas; o lado de dentro do destino, sua costura colocada à 
mostra. [...] Quando o acaso acontece, ele também é um fato 
incontestável. A diferença é que podia ser outro, não 
necessariamente aquele. O que faz, no caso do acaso, com 
que um fato seja um fato, é somente uma série de 
circunstâncias acidentais. Assim, achar o próprio vestido, 
quando recoberto pelo acaso, fica sobrecarregado de um não-
sentido que é somente de beleza, de possibilidade, de astúcia 
do acidente. Uma mistura de verdade e mentira. Tanto que, 
certamente, o vestido não deveria ter a saia rodada. Por que 
alguém iria até o campo de concentração com uma saia 
rodada? Como a saia se manteria rodada depois de uma 
viagem tão extensa e torturante? A saia rodada aparece nessa 
história por conta do sonho, da história fabulosa que é a mãe 
ter encontrado o próprio vestido. (JAFFE, 2012, p. 97-9). 

 
Desta forma, Noemi Jaffe revela na escrita de si da mãe, escrita esta 

que foi concebida primeiro como segredo, depois como texto íntimo, para só 
então ser um texto publicado, minúcias de uma ficção inconsciente, criada a 
partir da necessidade de superar o trauma, de escrever literariamente, de 
tornar tudo mais literário, pois "a mãe ter encontrado o próprio vestido é mais 
bonito, mais poético". 

Além desse, outros trechos das reflexões de Noemi vão revelar "falhas" 
na escrita da mãe, mostrando como mesmo no diário, a ficção estará presente, 
fazendo com que o texto se torne um misto entre ficção e relato.  

Por outro lado, a própria Noemi Jaffe mergulha na criação literária ao 
criar a revelia histórias para vítimas desconhecidas. Em 2009, Noemi e a filha, 
Leda, visitam o campo de Auschwitz. Lá, encontram objetos com nomes de 
pessoas cuja história foi apagada da História, pessoas que não aparecem em 
nenhuma pesquisa, em nenhum cartório, sem documentos, sem registro em 
Google.  
 

HISTÓRIAS INVENTADAS 
 
Quando a filha esteve em Auschwitz, em 2009, anotou 
aleatoriamente os nomes e endereços escritos em algumas 
das malas que se encontram jogadas atrás de uma vitrine.  
Em 2011, ela busca no Google por dois destes nomes: Zlenka 
Fantl, moradora de Podenstrass, 22, em Viena, e Raphaela 
Sata Tansik, Blumauergrass II. Não há nenhum registro deles. 
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As ruas Podenstrass e Blumauergrass também não têm 
entradas no Google. A filha pode ter grafado errado os nomes 
das ruas, as ruas podem ter sido destruídas ou o Google, em 
português, não registrou as entrada em alemão. 
[...] 
Como terá sido o momento em que Zlenka Fantl e Raphaela 
Sata Tansik escreveram seus nomes na mala? Onde terão 
conseguido a caneta? Como estavam suas mãos neste 
momento: tremulas, decididas? Terão pedido para alguém 
escrever para elas? Terão escrito com antecedência porque 
foram avisadas da chegada dos alemães? Como terá sido, 
para duas vienenses, falar a mesma língua dos oficiais que as 
prendiam? 
Como será desaparecer, sem deixar rastros, nada a não ser o 
nome e endereço escritos numa mala, que fica agora numa 
vitrine do museu de Auschwitz? (JAFFE, 2012, p. 217). 

 
Para esses anônimos sem rosto, Noemi cria uma ficção. 
 

Zlenka Fantl e Raphaela Sata Tansik não se conheciam 
pessoalmente, mas seus caminhos já tinham se cruzado 
algumas vezes, no percurso até o bonde, que Raphaela fazia 
todas as terças e quintas, quando passava pela porta da casa 
da neta de Zlenka, que a visitava regularmente. Raphaela 
vinha de uma família moderna de Viena, totalmente aculturada 
e orgulhosa das práticas comuns à alta burguesia intelectual da 
cidade. O pai era médico psciquiatra e tinha inclusive estudado 
e endossado algumas teorias do Dr. Freud, com quem chegou 
a travar um contato distante. [...] No dia 16 de julho de 1942, 
Raphaela soube que ela e os pais seriam deportados para um 
campo de trabalhos forçados na Polônia. O pai, a mãe e a filha 
se sentaram mudos na sala de visitas, o piano entre eles. Por 
mais de meia hora, ninguém conseguiu dizer nada. [...] E com 
isso todos os três entenderam que não haveria volta naquela 
viagem. 
Não, não foi nada disso. Raphaela Sata Tansik e Zlenka Fantl 
nunca se conheceram. Raphaela era de uma família moderna e 
era jovem quando foi capturada. Zlenka era bem mais velha e 
por isso foi morta assim que chegou ao campo. Raphaela tinha 
dezoito anos, em 1943, quando os nazistas levaram um comboi 
com vienenses para Auschwitz. Ela era linda [...] (JAFFE, 2012, 
p. 217-9). 

 
E cria mais uma história para as duas desconhecidas, brincando, 

inclusive, com os clichês emocionais da ficção e com o poder do escritor de 
criar infinitos caminhos para seus personagens.  

Concebe-se, assim, a escrita bioficcional como forma de compensação 
do passado e futuro deletados. A ficção busca dar um rosto e um futuro a 
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essas pessoas, como se tivesse poder para isso, ao menos na consciência 
pesada daqueles que sobreviveram. 
 A obsessão de Noemi Jaffe está em percorrer os caminhos 
memorialísticos da mãe, e não da História. A memória, com suas falhas, sua 
ficção, sua fragmentação e seu silêncio involuntário. Vê-se nesse processo de 
tradução do diário e escrita da obra “[...] uma apropriação pela filha de sua 
própria memória, da memória dos pais e sua realização em objeto, ou, em 
linguagem psicanalítica, uma elaboração concreta de sua história. Uma espécie 
de cura. [...]” (JAFFE, 2012, p. 207). 
 Pelos trechos citados, nota-se que a autora se utiliza de terceira pessoa 
para a escrita. A mãe de quem fala não é a “minha mãe”. “Se a história 
aconteceu com a própria mãe e, de certa forma, com ela mesma, por que a 
filha escreve em terceira pessoa?” (JAFFE, 2012, p. 188). 
  

A filha não quer explicar, não sabe muito bem. Não se sente 
bem contando esta história-não-história em primeira pessoa. 
Não foi com ela que as coisas aconteceram. Ela é uma voz e 
só quer ser voz. A terceira pessoa, como o doutor Pasavento 
do romance de Vila-Matas, quer desaparecer. Aqui, nesta 
história, é claro que ela não alcança este poder supremo do 
que se fosse a primeira pessoa. Aqui, de forma abstrusa como 
ela aparece, pode até ser que seja uma primeira pessoa 
disfarçada de terceira, mas é o máximo que a autora-não-
autora conseguiu fazer. Ser terceira de si e, principalmente, da 
mãe, que é a primeira pessoa. (JAFFE, 2012, p. 188). 

 
 E no fim confessa: “A filha tem medo de dizer eu. É sua maneira de dizê-
lo” (JAFFE, 2012, P. 189). Interessante enfatizar o livro ao qual a autora faz 
referência: Dr. Pasavento, de Enrique Vila-Matas, autor sempre presente nas 
discussões sobre autoficção e metaficção. “De onde vem a sua paixão por 
desaparecer?”, pergunta alguém ao narrador do livro logo em seu início. A obra 
narra a trajetória de André Pasavento, um escritor que, em um momento crítico 
da vida (divórcio, morte da filha por overdose, suicídio dos pais), decide 
desaparecer. Convidado para um encontro literário, ele passa a criar no 
processo de desaparecimento uma série de relatos ficcionais sobre seu 
passado e presente, incluindo o leitor em um jogo no qual não será passivo 
nem ativo. Aqui, como em toda a autoficção, o leitor é apenas convidado a se 
abrir para qualquer coisa, seja ela ficção ou não. Acreditar no jogo sem colocar 
fronteiras entre a realidade e o imaginário. Assim, ao citar o Dr. Pasavento 
como portador de uma voz modelo, a autora se compara a ele, incluindo-se no 
rol de autores que usam a terceira pessoa, mesmo que encoberta por um eu 
ficcional, para falar de si.  A própria Noemi Jaffe questiona, como leitora 
e crítica literária, o hibridismo entre realidade e ficção. Em capítulo intitulado 
“Ficção e realidade”, ela escreva: 
 

Faz parte do senso comum e, aparentemente, também da 
lógica, afirmar a separação entre ficção e realidade. A ficção é 
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falsa e a realidade é verdadeira. Mesmo assim, não existe 
consenso, nem pessoal, nem filosófico, nem epistemológico, 
sobre o significado da verdade, embora se diga, com muita 
facilidade, que a realidade é verdadeira. Da mesma forma, a 
própria ideia de realidade, ainda mais do que a de ficção, 
também é maleável e polivalente. Como, então, separar tão 
facilmente a realidade da ficção? E, principalmente, como 
estabelecer o que no passado é a realidade? (JAFFE, 2012, p. 
204). 

  
 Mais adiante, ela afirma que “é claro que o passado sempre contém 
ficção e não há como separar, nele, a invenção e o fato. Nem uma fotografia do 
passado está livre de conteúdo ficcional.” (JAFFE, 2012, p. 204). 
 Ela escreve pensando nos trechos já elencados, nos quais a mãe 
(perceba-se: a mãe, e não a minha mãe) enfeita a narrativa com fatos 
inventados ou irreais, que somente após um distanciamento temporal podem 
ser desvendados. Parece-me que a escrita de Lili Stern se faz da forma como 
queria Doubrovsky: recriar, no ato da escrita, experiências da própria vida, que 
renascem de outra forma na ficção. Não é relato autêntico do real, e sim uma 
reinvenção. Não quer ser fotografia, prefere ser pintura.  

 
A necessidade de separar a realidade da ficção está muito 
mais ligada a uma fraqueza do que a uma clareza. A entrada 
da ficção na realidade, a aceitação de sua inseparabilidade é 
perturbadora para os limites que cada um estabelece para si, e 
isto em ambos os lados. Tanto para aqueles que insistem em 
expulsar a ficção, como a mãe, como para os que insistem em 
expulsar a realidade, como a filha. Se a filha se incomoda tanto 
com o fato de que há um consenso em acatar a realidade como 
verdade e a ficção como mentira, é porque, de alguma forma, 
ela aceita essa separação. (JAFFE, 2012, p. 205). 

 
 A filha, escritora, quer expulsar a realidade e criar, mesmo para o relato 
autobiográfico da mãe, uma ficção. Daí o objetivo do uso da terceira pessoa. 
Ela é narradora, não testemunha. A mãe, ao contrário, pretende ser fiel, mas 
não o é pelas falhas da memória fragmentada pelo trauma. Ela é vítima, não 
historiadora. 
 

O certo é que a mãe, por ter vivido tão maciçamente algo que é 
inapelavelmente real, não suporta as intervenções súbitas do 
inesperado em seu cotidiano tão bem armado, e as rechaça 
como ficção. E a filha, por ter tido uma mãe que viveu esta 
verdade, por não tê-la vivido, por só conhecer os fatos 
parcialmente, no passado e por alguém que prefere esquecê-
los a lembrá-los, precisa ficcionalizar quase tudo o que vive e 
acaba rechaçando os limites do real como impertinências 
opressivas. Mas nada, felizmente, é tão claro ou fácil. (JAFFE, 
2012, p. 205-6). 
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E assim Noemi Jaffe retrata, na escrita, seu objetivo com a presente 
obra: ela quer reviver, na escritura, o que a mãe quis esquecer escrevendo. E 
justifica a mãe: 

 
Há uma dimensão na vivência do sofrimento que não é mesmo 
passível de invenção e narrativa. É o que é, é o que foi, foi o 
que é. [...] Como habitar esta dor, depois que ela termina, 
depois que a “vida continua”? Como localizá-la em si? O outro 
parte, some, morre, desparece, mas a dor que se sentiu fica ali. 
O outro deixa a dor para quem a viveu e ela não tem nome 
nem lugar e não pode tornar-se história. Quem ouve a pedra, 
emudece. Caminha-se com ela, mas não é possível 
transformá-la em mais nada. (JAFFE, 2012, p. 206). 

 
 Noemi percebe, enquanto escritora e humana, que talvez “existam 
coisas que não podem ser contadas. Por ninguém”. Deve-se, portanto, contá-
las sem o compromisso com o real, sem a necessidade de documentar todos 
os fatos. A autoficção tem aí sua dupla meta: recriar a vida e recontar a vida 
que não pode ser contada. 
 
 
Considerações finais 
 
 “Aqui, lá” é o título da última parte de O que os cegos estão sonhando?. 
Escrito por Leda Cartum, ela escreve em primeira pessoa. “Em fevereiro de 
2009, quando entramos juntas em Auschwitz, minha mãe e eu, não senti nada” 
(JAFFE, 2012, p. 231). A representante da terceira geração discorre sobre o 
espaço temporal e sentimental entre ela e a avó, que ali viveu dias nunca 
esquecidos. Nunca superados. Ao mesmo tempo, ela não sabia o que 
escrever, nem o que dizer, “como se todas palavras tivessem secados”. 
 

Ser neta de sobrevivente é ter uma relação indireta com este 
sofrimento que possibilitou a minha existência. Porque há entre 
mim e o sofrimento um intermédio, alguém que já desbravou o 
matagal sórdido do trauma: nasci numa clareira, o terreno 
limpo e pronto, bem cuidado, porque meus pais se 
encarregaram de tirar as ervas daninhas, arar a terra, semear. 
[...] (JAFFE, 2012, p. 234). 

 
 Leda Cartum, assim como faz por vezes a própria Noemi Jaffe, usa o 
“método” de Art Spiegelman em Maus: veste a máscara de judeu que sofreu na 
pele os horrores do Holocausto. Nessa grafic novel, a única a ganhar o prêmio 
Pullitzer até hoje, Spiegelman se utiliza do antropomorfismo para caracterizar 
os personagens. Assim, os judeus são os ratos, os alemães são os gatos, os 
poloneses são os porcos, os cães são os estadunidenses, os franceses são 
sapos, ciganos são borboletas, e assim por diante. Em um quadro 
metalinguístico, o autor representa a si próprio desenhando os quadros sobre 
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uma montanha de ratos mortos. Na janela do apartamento, uma torre de vigia, 
semelhante às dos campos. Ele é um homem, não um animal, mas usa uma 
máscara de rato. 
 

Não somos cúmplices da guerra ou dos campos de 
concentração, porque não estivemos ali, porque viemos depois; 
mas somos todos cúmplices desta lembrança. Todos nós 
dividimos entre nós este peso do que aconteceu com aqueles 
que eram como nós: e é preciso que consigamos, através 
desta cumplicidade, acreditar que aconteceu aquilo que não 
podemos conceber (JAFFE, 2012, p. 236). 

 
 A filha e a neta, ausentes no fato do trauma, presenciam pela memória 
hereditária a dor do espaço traumático. E as três gerações serviram da escrita 
e do espaço biográfico para tentarem sanar essa dor. Há apenas uma certeza: 
“É preciso esquecer, é preciso esquecer”. Mas como se narrar é 
inevitavelmente lembrar? 
 Devido a isso, Noemi Jaffe constrói o livro a partir de perguntas, a 
começar pela inicial, que dá título à obra: o que os cegos sonham?, isto é: 
podemos julgar quem atravessou o inferno e voltou de lá para nos contar como 
é? A ficção que Lili inclui em sua narrativa é erro, equívoco, ou apenas uma 
forma de viver, de sobreviver, de esquecer ou de ao menos se lembrar de uma 
forma mais bonita? Independente disso, julgaremos essa mulher? 
 De fato, notar-se-á na narrativa que as palavras não dizem muito. Mas 
isso não é o importante. Importa-nos isso: as palavras cabem aqui? Isto cabe 
em palavras? 
 E finalizo com a oração que Noemi Jaffe escreve no penúltimo capítulo 
de seu ensaio. 
  

Que o passado não seja uma cebola. Que as mulheres que 
assavam doces enquanto esperavam a chegada dos nazistas 
possam permanecer ali, no lugar e no tempo em que elas 
fizeram isso, e que não as perturbemos com nossa entrada 
teimosa em sua vida, já tão saturada de fatos. Será que elas 
ainda precisam que as mulheres do futuro as venham 
sobrecarregar ainda mais? Que as mulheres do passado 
fiquem lá, escrevendo seus nomes em suas malas, com 
canetas que emprestaram do sapateiro, do vizinho, do 
tipógrafo. E que nós, as mulheres de agora, lembremos delas 
como se faz uma carícia, sem invadir suas tarefas, seu pesar. 
Que guardemos conosco a tinta destas canetas, o perfume dos 
doces que se assavam e possamos usá-los em nossas cartas, 
nosso fogão, sem com isso trazermos essas mulheres de novo 
para a vida, sem ressuscitarmos nada. Que possamos deixar a 
morte lá, sozinha, no lugar que ela ocupou. Que a morte não 
venha do passado para assustar a vida de agora. Que o agora 
respeite só o fumo do passado e que esse ar o irrigue como 
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uma brisa. Que as avós fiquem sossegadas. (JAFFE, 2012, p. 
226). 

 
“O esquecimento é a única vingança e o único perdão” (JAFFE, 2012, p. 

227), mas a escrita pode ser a única saída, e a única cura. 
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NO ROMANCE O TIGRE NA 
SOMBRA DE LYA LUFT 

Nayara de Oliveira (UNICENTRO) 
Orientador: Márcio Ronaldo Santos Fernandes (UNICENTRO) 
Co-orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

A obra ficcional da escritora gaúcha Lia Luft alcançou 

um grande destaque nas últimas décadas, uma vez que, 

seguindo as trilhas abertas por Clarice Lispector, ela 

representa, em seus romances, protagonistas femininas 

bastante complexas, inseridas em um universo familiar 

marcado por desejos reprimidos, medos, traumas e 

desamor.   Essas personagens ora submetem-se às 

obrigações impostas às mulheres na sociedade 

patriarcal, ora subvertem tais padrões. Desse modo, o 

objetivo desse trabalho é analisar de que forma as 

personagens femininas do romance O tigre na sombra, 

publicado em 2012, representam tal dualidade. A análise 

da obra respalda-se, entre outras leituras teóricas, nas 

discussões realizadas por Elódia Xavier (1998) que 

discorre acerca do sistema patriarcal em declínio e de 

teóricas feministas como, entre outras, Simone de 

Beauvoir (1980), Joan Wallach Scott (1995) e Judith 

Butler (2010).  

PALAVRAS-CHAVE: literatura feminina 

contemporânea; Lya Luft; tradição e ruptura. 
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OS AMORES EXTREMOS NA PÓS 

MODERNIDADE: O OLHAR DA 

LITERATURA DE AUTORIA 

FEMININA DO SÉCULO XXI 
Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Na concepção de Bauman (2004), a época contemporânea, que 

ele denomina de liquido-moderna, é marcada pela fluidez dos 

laços afetivos e familiares. Nesse cenário,  entre 2001 e 2003, a  

Editora Record publicou novelas de sete autoras de destaque na 

literatura de autoria feminina contemporânea sobre as diversas 

facetas do amor na contemporaneidade, esse sentimento tão 

controverso, que segundo os gregos antigos, é um deus 

caprichoso que engana os mortais. Nessa coleção denominada 

de “Amores Extremos”, Maria Adelaide Amaral, Letícia 

Wierzchowski, Lívia Garcia-Roza, Marilena Felinto, Helena Jobim, 

Ana Maria Machado e Heloísa Seixas escreveram 

respectivamente Estrela Nua, O pintor que escrevia, Solo 

feminino, Obsceno Abandono, Recados da Lua, Para sempre e 

Através do vidro. São obras que trazem como personagens 

centrais mulheres contemporâneas, realizadas profissionalmente, 

mas em busca de realização afetiva em um mundo em 

mudanças. Nessas obras, relacionamentos recentes ou 

duradouros são rompidos, casamentos são desfeitos, 

evidenciando essa ideia do amor fluido que não se prende a laços 

definitivos. Para D’Incao (1992), o casamento moderno foi 

bastante influenciado pelo mito do amor romântico. Nesse 

sentido, à medida  em que cresce a fantasia do amor romântico e 

da alma gêmea, celebrados pelo cinema e pela televisão, elevam-

se também as altas taxas de uniões afetivas desfeitas, uma vez 

que há uma busca incessante pela comunhão afetiva. Portanto, 

essas obras, marcadas pelos desajustes de amor, também 

abordam a eterna busca pela plenitude amorosa.  

PALAVRAS-CHAVE: autoras femininas; século XXI; amor fluido. 
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A CRÔNICA METAFÍSICA EM 
“OSTRA FELIZ NÃO FAZ PÉROLA” 
E “DO UNIVERSO À JABUTICABA”, 
DE RUMBEM ALVES 

Adriana Jesuino Francisco (UNESP/Assis) 
Orientador: Vicentônio Regis do Nascimento Silva (UEL) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Ostra feliz não faz pérola (2008) e Do universo à 

jabuticaba (2010) – reunião de crônicas do pedagogo, 

cronista, ensaísta, teólogo, psicanalista e filósofo Rubem 

Alves – tratam literariamente de temas filosóficos e 

educacionais sem no entanto criar sistemas filosóficos ou 

teorias pedagógicas. Das crônicas sobressaem 

mensagens de desejos de efeitos práticos dos discursos, 

abordando assuntos universais e permanentes, 

estabelecendo laços de intimidade com o leitor que não 

apenas compreende as mensagens, mas igualmente as 

reconhece, inserindo-se no mesmo grupo social do 

enunciador. Diferentemente das perspectivas de 

estudiosos que a classificam na transitoriedade diária do 

contexto social, econômico, cultural, político ou religioso, o 

texto de Rubem Alves enquadra-se na crônica metafísica, 

conceito elaborado por Afrânio Coutinho, para quem a 

efemeridade do gênero é apenas uma possibilidade, mas 

não a única. No caso de Rubem Alves, especificamente 

nas obras analisadas, as crônicas são reflexões filosóficas 

universais que não se condicionam ao tempo.  

PALAVRAS-CHAVE: crônica metafísica; efemeridade; 

universalidade. 
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A CONSTRUÇÃO DOS 
PROTAGONISTAS EM “A VOZ  
DO POSTE” E “UMA  
HISTÓRIA FARROUPILHA”,  
DE MOACYR SCLIAR 

Nathália Vilas Boas Medeiros (UNESP/Assis) 
Orientador: Vicentônio Regis do Nascimento Silva (UEL) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Este trabalho tem por objetivo analisar a construção de 

protagonistas adolescentes em A voz do poste e Uma 

história farroupilha, obras juvenis de Moacyr Scliar, 

publicadas na primeira década do século XXI. Tanto em um 

título quanto no outro, os protagonistas são adolescentes, 

imigrantes ou descendentes deles, que aportaram no Rio 

Grande do Sul em busca de novas oportunidades, longe da 

vida difícil que levavam na Europa. Em A voz do poste, 

Josias luta praticamente contra tudo e contra todos, 

contrariando até mesmo as ordens paternas, revestindo-se 

de coragem, responsabilidade e determinação, 

características que lhe darão sustentação na administração 

de uma rádio local, início de um império de comunicações. 

Já Uma história farroupilha mostra como o jovem imigrante 

Franz integra acidentalmente a Revolução Farroupilha em 

busca do irmão, também imigrante, que havia desaparecido. 

Apesar de jovens, os protagonistas assumem tarefas de 

adultos – direção de rádio e busca de irmão em meio à 

guerra – possibilitando o redimensionamento do papel do 

adolescente em esfera em que maturidade sobrepõe-se à 

puerilidade.  

PALAVRAS-CHAVE: identidade; adolescente; autonomia. 
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REPRESENTAÇÃO DE 
PERSONAGENS FEMININAS NOS 
CONTOS DE SALMA FERRAZ: UMA 
SUBVERSÃO AO CÂNONE? 

Karen Cristina de Medeiros (UEM) 
 
 

 
 
 RESUMO  

A literatura foi considerada por um longo período como um 

espaço reservado apenas ao domínio masculino. Essa 

visão foi modificada com a ascensão da literatura de 

autoria feminina, que está diretamente ligada aos 

movimentos feministas, pois foi através deles que a 

mulher conquistou seu espaço na sociedade. Para 

entender como se constrói essa literatura, no entanto, é 

necessário perpassar – mesmo que brevemente – pelos 

caminhos históricos das lutas feministas. Feito isso, 

pretende-se mostrar neste estudo como são construídas 

as personagens femininas que integram as obras da 

autora paranaense Salma Ferraz, sendo estas: Em nome 

do homem (1999), A ceia dos mortos (2012) e Nem 

sempre amar é tudo (2012). Procura-se descobrir, através 

da análise da representação das personagens femininas, 

qual viés do universo feminino é trazido para a cena 

literária, ou seja, o mesmo representado na literatura 

canônica, numa espécie de reduplicação da ideologia 

patriarcal ou outro que subverte tal ideologia.  

PALAVRAS-CHAVE: literatura de autoria feminina; 

personagens femininas; Salma Ferraz. 
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ANÁLISE INTERTEXTUAL ENTRE 

AS OBRAS DE MOACYR SCLIAR  

E MACHADO DE ASSIS 

Adriana Valéria da Silva (UNESP/Assis) 
Orientador: Vicentônio Regis do Nascimento Silva (UEL) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Este trabalho tem como objetivo fazer uma 

intertextualidade entre as obras contemporâneas do 

escritor brasileiro Moacyr Scliar intituladas Ciumento de 

Carteirinha e O Mistério da Casa Verde com o clássico 

romance Dom Casmurro e o conto O Alienista, de 

Machado de Assis. O livro Ciumento de Carteirinha traz 

para os nossos dias o romance Dom Casmurro, cujo 

tema principal é o ciúme. Ambas as histórias possuem 

uma série de intertextualidades referentes ao tempo, 

espaço, personagens e outras característica dentro da 

obra sendo tipicamente machadianas e que também são 

recorrentes em Moacyr Scliar. Já O Mistério da Casa 

Verde é uma história que dialoga com o conto O 

Alienista de Machado de Assis. A trama é toda envolvida 

no enredo e cenário deste clássico. No decorrer da 

narrativa, o leitor também tem um panorama sobre a 

análise da obra de Machado, bem como citações do 

livro, momento histórico em que o Brasil se encontrava, 

além da biografia deste célebre escritor brasileiro.  

PALAVRAS-CHAVE: releitura; clássico; diálogo. 
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O DIÁLOGO DE E COM UMA 
GERAÇÃO A PARTIR DA LEITURA 
DO CONTO NO CENTRO DE ALGO, 
DE MIGUEL SANCHES NETO 

Adriana Delmira Mendes Polato (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Neste trabalho, apresentamos uma leitura do conto “No 

centro de algo”, que integra a obra Hóspede Secreto, de 

Miguel Saches Neto. A análise tem ancoragem teórica na 

enunciação dialógica proposta por Bakhtin e pelos 

teóricos de seu círculo. A partir do enredo proposto, 

Sanches Neto anuncia, no campo da criação literária 

prosaica, uma temática social e culturalmente importante 

na história de uma geração de paranaenses: o desejo de 

apagamento de qualquer ligação com o passado rural e 

ao mesmo tempo o retorno necessário a ele por parte 

daqueles que ascenderam socialmente, mas que se 

encontram infelizes eu seu mundo de convenções sociais 

e exigências urbanas. Demarcando o Paraná como 

espaço, a obra não deixa de representar uma realidade 

que também é brasileira, de maneira geral. A profunda 

análise da alma humana em sua tentativa inconsciente de 

reencontro significativo com a própria verdade e com a 

felicidade, também integra a temática, dando à história 

contornos para explicar os sentimentos cristalizados pelas 

escolhas de vida e os sentimentos novos, que afloram 

inesperadamente no decurso da vida.  

PALAVRAS-CHAVE: dialógo de geração; “No centro de 
algo”; leitura. 
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A FORMAÇÃO DO LEITOR  
& (NAS/COM) AS NOVAS MÍDIAS 
Sharlene Davantel Valarini (UEM) 
Wagner Vonder Belinato (UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

A crescente influência dos novos meios de comunicação no nosso dia a 

dia provocou, de acordo com Edward Said, profundas alterações nas 

maneiras com as quais os discursos eram produzidos e circulavam até 

pouco tempo, quando a repercussão dos mesmos era baseada 

principalmente em suportes restritos a uma única plataforma e organizados 

conforme pré-estabelecera Foucault pouco tempo antes. Tendo tal suporte 

teórico por pressuposto, ao pensarmos a formação do leitor no século XXI, 

somos levados a perceber que esse novo sistema, tornado rapidamente 

popular principalmente entre os leitores iniciantes, traz consigo novos 

paradigmas comunicacionais. A miríade de hiperlinks sugere múltiplas 

leituras de um mesmo discurso e infiltra-se mesmo no título do presente 

simpósio que, considerando a extensa e diversificada frente de trabalho 

que se abre em relação ao tema aqui proposto, tem por objetivo promover 

uma reflexão ampla e irrestrita sobre a formação do leitor e o papel da 

leitura dos textos literários nas diferentes mídias. Discutir a formação do 

leitor e as novas mídias caracteriza uma comparação entre as formas mais 

frequentes de leitura e aquelas oferecidas pelas novas plataformas, 

considerando mídias variadas, como o audiolivro e mesmo as narrativas 

fílmicas, ao passo que as outras propostas (nas/com) oferecem uma 

imersão nesse complexo sistema de leitura que se desenha e do qual, 

somos levados a crer, surgirá um paradigma totalmente novo de leitura, 

levando a novas possibilidades de letramento. Assim, a proposta que se 

realiza é refletir sobre as instâncias mediadoras dessas novas leituras; a 

realização de experiências pedagógicas com o texto literário em diferentes 

suportes de circulação; o debate sobre a produção de materiais literários 

para crianças e jovens na contemporaneidade; a análise da mediação e a 

recepção de textos literários no contexto escolar, bem como fora dele; a 

problematização sobre a presença de políticas públicas voltadas para a 

formação do leitor no Brasil, caracterizando-se num espaço de livre 

discussão e intentando oferecer um panorama múltiplo da transmutação 

que se faz presente nos modos de leitura e no que se pode esperar deste 

cenário.  

PALAVRAS-CHAVE: formação do leitor; mídias; leitura. 
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PRA POSTAR NO FACEBOOK: 

ASPECTOS E REFLEXOS DA 

LEITURA NAS REDES SOCIAIS 

Wagner Vonder Belinato (UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

O aparecimento da internet como meio de comunicação é 
relativamente recente se comparado aos meios 
anteriormente existentes. Não obstante, a internet foi a 
responsável pela mais significativa mudança na maneira 
com que as pessoas se comunicam e interagem. Nesse 
panorama, o aparecimento das redes sociais, ainda de 
maneira tímida nos anos 1990 e mais significativamente a 
partir dos anos 2000, foi a responsável por re-significar uma 
série de atividades humanas. A leitura, a divulgação e a 
repercussão dos textos literários estão entre o escopo de 
atividades que passaram por essa re-significação. Por 
algum tempo vista como atividade solitária, a leitura passou 
a ser um fenômeno em certa medida coletivo, apresentando 
diferentes facetas. Para além dos best-sellers, autores 
como Clarice Lispector e Caio Fernando Abreu passaram a 
fazer parte desse fenômeno, em geral através de citações, 
que visam atestar desde a leitura do momento até o estado 
de espírito do leitor. É a partir da coleta de dados, 
principalmente nas redes de relacionamento Facebook e 
Twitter, atuais no momento, que esse trabalho busca 
investigar os principais aspectos dessa leitura fragmentada.  

PALAVRAS-CHAVE: leitura; redes sociais; Caio Fernando 
Abreu. 
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PRA POSTAR NO FACEBOOK: 
ASPECTOS E REFLEXOS DA 
LEITURA NAS REDES SOCIAIS 

Wagner Vonder Belinato (UEM) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O livro não é 
 

É costumaz que as discussões literárias em âmbito nacional se iniciem 
com a afirmação de que o Brasil é um país de poucos leitores. A terceira 
edição da pesquisa Retratos da leitura no Brasil afirma que somos, no total, 
88.200.000 leitores, apontando que houve um decréscimo de 7.000.000 desde 
a segunda edição, realizada em 2007. Para o cômputo, considera-se leitor 
aquele que leu, integralmente, ao menos um livro nos últimos três meses e 
desconsidera quem não o tenha feito, ainda que tenha lido nos últimos doze 
meses. Realizada pelo Ibope Inteligência a pedido do Instituto Pró-livro, a 
pesquisa baseia-se em 5.012 questionários e menciona ainda que o percentual 
de livros per capita no país caiu, entre 2007 e 2011, de 6,9 para em média 5,4 

RESUMO: O aparecimento da internet como meio de 
comunicação é relativamente recente se comparado aos 
meios anteriormente existentes. Não obstante, a internet 
foi a responsável pela mais significativa mudança na 
maneira com que as pessoas se comunicam e interagem. 
Nesse panorama, o aparecimento das redes sociais, 
ainda de maneira tímida nos anos 1990 e mais 
significativamente a partir dos anos 2000, foi a 
responsável por re-significar uma série de atividades 
humanas. A leitura, a divulgação e a repercussão dos 
textos literários estão entre o escopo de atividades que 
passaram por essa re-significação. Por algum tempo 
vista como atividade solitária, a leitura passou a ser um 
fenômeno em certa medida coletivo, apresentando 
diferentes facetas. Para além dos best-sellers, autores 
como Clarice Lispector e Caio Fernando Abreu passaram 
a fazer parte desse fenômeno, em geral através de 
citações, que visam atestar desde a leitura do momento 
até o estado de espírito do leitor. É a partir da coleta de 
dados, principalmente nas redes de relacionamento 
Facebook e Twitter, atuais no momento, que esse 
trabalho busca investigar os principais aspectos dessa 
leitura fragmentada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: leitura; redes sociais; Caio 
Fernando Abreu. 
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livros por ano, já considerando e-books. Corroborando o problema, diversas 
fontes convergem ao informar que a tiragem média de um livro no país é 3.000 
exemplares, podendo chegar a 5.000 ou 10.000 a depender da editora ou da 
obra, cuja acessibilidade é prejudicada por problemas de distribuição, poucas 
livrarias e elevados preços.  
 Na contramão desse fenômeno, contudo, encontra-se o incremento do 
acesso à internet, com o uso maciço de redes sociais e tecnologias diversas, 
que a pesquisa acima mencionada cita como outras atividades para o tempo 
livre. Se até pouco tempo o uso das novas tecnologias de informação requeria 
uma série de cursos preparatórios e um esquema completo de adequação à 
então recente tecnologia, as novas gerações têm acesso às linguagens 
utilizadas em informática desde muito cedo, no ambiente escolar, inclusive. 
Uma gama de novos aparelhos, notebooks, netbooks, ultrabooks, tablets e 
smathphones com infinitos recursos ganha atualizações em pouco espaço de 
tempo, assim como a conexão à rede mundial de computadores, que ganha 
mais velocidade e estabilidade.  
 Neste ambiente, sites de relacionamento se destacam. Redes sociais 
como Facebook e Twitter têm, a cada dia, se solidificado enquanto meios de 
comunicação e de repercussão de opiniões pessoais. Ali, a escrita e o uso de 
imagens compõe o grosso das comunicações. Embora haja mais de cem 
diferentes redes sociais disponíveis, estima-se, por exemplo, que uma a cada 
sete pessoas no mundo utilize o site de relacionamentos Facebook. Uma a 
cada duas, cerca de três bilhões de pessoas, mantém perfil em alguma rede 
social.  
 A investigação aqui proposta, portanto, é centrada no uso que se faz da 
literatura nos ambientes virtuais Twitter e Facebook. Ainda que o aparecimento 
de novas ferramentas estabeleça um modo próprio de produção e veiculação 
de textos, supondo práticas distintas das tradicionais, a (antiga) literatura 
impressa também ganha espaço, sendo para lá transplantada através de uma 
gama de citações de diversos autores e obras.  
 
 
Assimilação pelos meios virtuais 
 

Seguindo esse princípio investigativo é que se tomará como exemplo 
específico o escritor Caio Fernando Abreu, autor que, embora recente em 
nossa história literária, faleceu antes do boom tecnológico a que pudemos 
presenciar. O autor parece ter sido escolhido como uma das vozes literárias 
preponderantes no meio virtual e a escolha não é casual. O gaúcho, conhecido 
por uma linguagem jovial, despojada e pelo trato de assuntos caros à transição 
da adolescência para a vida adulta, fala tão próximo dos jovens que se tornou 
fenômeno nas redes sociais. Conforme se verá adiante, o público afeito a 
páginas do leitor tem idade oscilando entre 18 e 24 anos.  

Ao passo que se multiplicam, à velocidade diária, citações do autor, é 
que se busca relacionar as influências da esfera virtual para as práticas 
tradicionais de leitura, assim como as novas significações agregadas ao texto, 
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através de sua apropriação por esses leitores em específico. Ao lado de Clarice 
Lispector, dona de um discurso tido como profundo e introspectivo, compõe um 
painel literário efêmero, ao qual se agrega ainda a figura da jovem escritora 
Tati Bernardi. É ainda mais interessante perceber que a repercussão que se 
produz em torno deles é realizada pelos leitores-fãs, que dedicam seu tempo à 
manutenção de perfis e aplicativos que difundem suas obras e somente sobre 
o espólio. É preciso considerar, ainda, que ocorrem múltiplos fenômenos 
quando da transposição da obra de ambos para as redes sociais.  
 
 
Todo poder aos leitores 
 
 Se o modus tradicional de produção literária foi definido por Antonio 
Candido como uma tríade abarcando o autor, o leitor e a obra, atuando 
paralelamente e com forças iguais (2006) e se Michèle Petit (1999) 
desenvolveu argumentos sobre a influência do editor nas obras escritas, na 
internet quem ganha força é o leitor, seja porque difunde o trabalho do autor, 
seja porque recorta, a seu bel prazer, os trechos que lhe apetecem para 
divulgá-los como e quando convém, fragmentando o texto à revelia de seu 
autor, como bem observa Edward Said ao mencionar que tal processo é uma 
sorte de degradação a que o discurso está sujeito. O fenômeno é abordado 
com propriedade pelo intelectual, que trata do tema em “O papel público dos 
escritores e intelectuais” (2007, p. 147-174). Acerca da repercussão e da 
fragmentação que podem atingir determinado discurso, Said pontua que: 

 
As ideias atuais de arquivo e discurso devem ser radicalmente 
modificadas e já não podem ser definidas como Foucault a 
duras penas tentou descrevê-las apenas há duas décadas. 
Mesmo que alguém escreva para um jornal ou revista, as 
chances de uma reprodução multiplicada e, ao menos 
idealmente, um tempo ilimitado de preservação provocaram um 
estrago até na ideia de um público real em oposição ao virtual. 
(2007, p. 159). 

 
A possibilidade da utilização de hiperlinks, do acesso rápido a obras 

literárias e da realização de pesquisas cruzadas com o auxílio da rede mundial 
de computadores ganham espaço nas discussões sobre discurso e literatura, 
uma vez que indicam novas possibilidades de leitura em que o conceito de 
texto é variável de acordo com o leitor, que passa a exercer, em certa medida, 
o papel de construtor do mesmo. 
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As limitações do Twitter 
 
No que toca especificamente ao Twitter, site que permite um limite 

máximo de 140 caracteres por postagem, Se considerarmos apenas os cinco 
maiores perfis dedicados a Caio Fernando Abreu, temos que: 

 
Tabela 1: Caio Fernando Abreu no Twitter 

Perfil: Biografia: Seguidore
s: 

Postagen
s: 

1. 
@CaioFAbreuCitou 

Maior acervo de frases do escritor 
gaúcho Caio Fernando Abreu 

411.281 50.360 

2. 
@CaioAbreuFrases 

Meu nome é Caio Fernando Abreu. 
Moro no segundo andar, mas 
nunca encontrei você na escada 

117.493 1.211 

3. @CaioFACitando Melhor acervo de frases do escritor 
gaúcho Caio Fernando Abreu 

75.916 397 

4. 
@CaioAbreuFrase 

Meu nome é Caio Fernando 
Abreu. Moro no segundo andar, 
mas nunca encontrei você na 
escada. 

60.678 654 

5. @cfernandoabreu Meu nome é Caio F. Moro no 
segundo andar, mas nunca 
encontrei você na escada. 

53.291 2.922 

 
Embora a rede social não seja uma base confiável de dados, já que é 

possível aumentar automaticamente o número de seguidores, constata-se a 
presença de mais de 140 páginas dedicadas ao autor. Apenas a primeira delas, 
acima, apresentou uma variação com o acréscimo de mais de 15.000 
seguidores no período de um mês (25 de maio a 21 de junho/2012). Somados, 
os perfis da Tabela 1 representam um total de mais de 715.000 leitores/fãs. 
Percebe-se ainda que o perfil de maior atividade possui o maior número de 
seguidores.  

 
 

Estatísticas do Facebook 
 
Se o cenário encontrado no Twitter é incerto, o site Facebook, por seu 

turno, que permite períodos maiores por postagem, oferece maior segurança 
quanto ao número de usuários, já que não é possível o uso de ferramentas 
para agregar amigos ou curtir as páginas. Embora variem, os termos ‘seguir’ e 
‘curtir’ possuem finalidades correlatas: ‘seguindo’ um perfil no Twitter ou 
‘curtindo’ uma página no Facebook, o que se permite é receber atualizações de 
tal perfil ou página. O Facebook não oferece o número de postagens de cada 
página, mas precisa outras estatísticas. Assim, temos que: 
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Tabela 2: Caio Fernando Abreu no Facebook 
Perfil Criação Biografia Curtir 

1. Caio F. 
Abreu 

12/01/1
2 

“[...] dedicada em (sic) divulgar frases do 
escritor Gaúcho Caio Fernando Abreu.” 

774.66
4 

2. Caio F. 
Abreu 

29/05/1
1 

CFA – IN MEMORIAN 338.55
3 

3. Caio F. 
Abreu 

? não há (remete para página do 
Wikipédia) 

238.59
7 

4. Caio F. 
Abreu 

12/06/1
0 

“O amor não resiste a tudo, não. O amor 
é jardim. Amor enche de erva daninha. 
Amizade também, todas as formas de 
amor.”  

172.98
0 

5. Caio F. 
Abreu 

12/10/1
2 

“Página criada em 12/10/2012” 85.240 

  
 Para todas as páginas, há ainda a indicação de São Paulo como cidade 
mais popular e de 18-24 anos como faixa-etária mais presente, o que faz 
pressupor uma renovação do público leitor de Caio Fernando Abreu. Somando 
apenas as cinco páginas mais populares, o total ultrapassa um milhão e meio 
de leitores/fãs.  

 

 
Imagem 1: Estatísticas de uma das páginas dedicadas ao autor no Facebook 

(16/09/2013). 
 
As observações de Said, por certo, baseiam-se no poder multiplicador 

provocado pelo uso da Internet, onde o texto produzido para um meio físico, 
jornal ou revista ou para um virtual pode ser rapidamente retransmitido, 
ganhando novos significados e atingindo públicos inesperados. A internet 
subverte o limite de indivíduos que têm acesso a incutir opiniões em 
determinados discursos, principalmente nas redes sociais. 

O termo ‘fenômeno’ está sendo usado aqui em referência direta aos 
escritores Caio Fernando Abreu, Clarice Lispector e Tati Bernardi. 
Provavelmente por aspectos relativos a suas obras, os autores alcançaram, 
nos meios virtuais, uma difusão em muito superior a escritores clássicos da 
literatura nacional e mesmo mundial.  
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Ao mesmo tempo que as estatísticas fazem pressupor uma renovação 
do público leitor de Caio Fernando Abreu, demonstram a pouca penetração que 
a recente literatura nacional, sobretudo a que traz discussões de gênero, tem 
no restante do território, o que pode ligar-se às indicações sobre a aceitação da 
homossexualidade – para tanto, os estudos de Richard Parker e James Green 
são elucidativos- e seguindo, mesmo, as estatísticas quanto ao baixo número 
de livrarias no interior do país, conforme indica a pesquisa Retratos da Leitura 
no Brasil. 
 
 
Aspectos textuais e de leitura nas redes sociais 
 
 a) Fragmentação 
 
 Ainda que os autores alcancem difusão impar nas redes sociais 
pesquisadas, alguns aspectos, intimamente ligados por relação de 
consequência, devem ser mencionados quanto ao modo de circulação dos 
textos. O primeiro deles é a fragmentação. Os leitores trabalham com recortes 
da obra dos autores referenciados, sem o apoio do todo narrativo, tanto porque 
a leitura é rápida e residual quanto porque algumas redes sociais, caso das 
pesquisadas, limitam o espaço de postagens, aspecto comum à quase todas, à 
exceção de blogs, onde alguns dos textos são disponibilizados integralmente.  

É Roger Chartier quem questiona e responde a repercussão desse fenômeno: 
 

O que produz de fato a revolução do texto eletrônico, senão um 
passo suplementar no processo de desmaterialização, de 
descomporalização da obra, que se torna muito difícil de 
estancar? Todos os processos modernos sobre a propriedade 
literária, em particular, em torno da noção de imitação, plágio, 
de empréstimo, já estão ligados a essa dupla questão: a dos 
critérios que caracterizam a obra independentemente de suas 
diferentes materializações e a de sua identidade específica. 
(1999, p. 67). 

 
 b) Dúvidas quanto à autoria 

 
Um segundo aspecto que deve ser mencionado é a dúvida quanto à 

legitimidade das frases difundidas, suscitadas principalmente por leitores 
habituais de literatura ou conhecedores das obras do autor, isso porque as 
referências são preteridas ao aproveitamento do espaço. A esse propósito, 
existem inclusive perfis, caso do perfil jocoso de Twitter “@caiofudeuabreu” que 
se presta, declaradamente, a postar frases – muitas vezes chavões da 
publicidade, atribuindo autoria para Caio Fernando Abreu. O mesmo se passa 
com Clarice Lispector, vale mencionar. Ainda que na grande maioria das vezes 
as frases sejam legítimas, com aspecto da construção literária dos autores 
investigados, a recontextualização acaba por atribuir novos significados aos 
períodos difundidos. Tais confusões são comuns, como menciona Henry 
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Jenkins: “Contradições, confusões e múltiplos pontos de vista são esperados 
num momento de transição, em que um paradigma midiático está morrendo e 
outro está nascendo.” (2011, p. 236).  

 
c) Apagamento e deslocamento 
 
O papel que o editor exerce em relação ao texto escrito é fundamental. 

Espeficicamente sobre a obra de Caio Fernando Abreu, os editores possuem 
papel primordial na internacionalização da obra do autor, que passou a ser 
inserido em coletâneas ainda na década de 1970, quando é inserido em Now 
the Volcano – An anthology of Latin American gay literature (Gay Sunshine 
Press, 1979), com seleção de Winston Leyland. Os contos que foram 
traduzidos e inseridos na coletânea são “Réquiem por um fugitivo”, “Visita” e 
“Retratos”, de O ovo apunhalado e “Uma história de borboletas”, de Pedras de 
Calcutá. Em seguinda, My deep dark pain is love - A collection of Latin 
American gay fiction (Gay Sunshine Press, 1983), onde constam traduções de 
“Sargento Garcia” e “Aqueles dois”, ambos de Morangos mofados e, na década 
de 1990, The Penguin book of gay short stories, com obras selecionadas por 
Marc Mitchell (Penguin Group USA, 1994), e de The Penguin book of 
international gay writing (Penguin Group USA, 1995), com seleção do mesmo, 
recolhas que trazem tradução de “Linda, uma história horrível”, originalmente 
publicado em Os dragões não conhecem o paraíso. Em 2003 foi publicada a 
versão aumentada de The Penguin book of gay short stories, com a adição de 
15 novas histórias, além das que já constavam na primeira edição.  

Essas obras, deslocadas de seu meio original, sofrem influência direta 
do editor em sua nova configuração. Ali publicadas, estão alinhadas a um 
pretenso cânone internacional de literatura queer. Esse fenômeno é abordado 
por Emanuel Fraisse (1997), que menciona que a coletânea: 

 
Elle peut chercher à maintenir la tradition d´un canon littéraire 
en s´exposant souvent de ce fait à le fonder, alors qu´elle croit 
seulement le préserver, comme à proclamer l´existence d´une 
littérature autre, que celle-ci prenne la forme de la littérature 
étrangère, ou d´une conception différente de la littérature. 
(1997, p. 8, grifo nosso). [Ela pode buscar manter a tradição de 
um cânone literário se expondo sempre ao risco de destruí-lo, 
mesmo que acredite somente o preservar, como a proclamar 
uma literatura outra, que toma a forma de literatura estrangeira, 
ou de uma concepção diferente de literatura. Traduzo] 

 
No meio virtual, o papel do editor é delegado a um leitor, que recorta a 

obra a seu bel prazer. Com isso, desloca também o contexto original do texto e 
atribui a frase, a despeito de seus significados originais, diretamente ao autor, 
passando a ter valor de aforismo. Essa rarefação dos sujeitos discursivos já 
estava prevista em Foucault, quando o francês alertava que: 
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...trata-se de determinar as condições de seu funcionamento 
[do discurso], de impor aos indivíduos que se pronunciam certo 
número de regras e assim de não permitir que todo mundo 
tenha acesso a eles. Rarefação, desta vez, dos sujeitos que 
falam; ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer 
a certas exigências ou se não for, de início, qualificado para 
fazê-lo. (2006, p. 36-7, grifos meus). 

 
Essa desconstrução do mercado editorial pelo internauta justifica-se, 

principalmente, pelo momento em que nos encontramos. Se Foucault 
mencionava que apenas algumas pessoas satisfaziam determinada ordem 
discursiva, que pressupunha um sistema em que o poder de dizer era delegado 
a poucos, atualmente encontramos uma ordem diversa do discurso, em que as 
ferramentas de comunicação, ainda que pertencentes em geral a grandes 
conglomerados de mídia – dado que satisfaz as observações de Foucault -, 
são alimentadas periodicamente com as informações geradas pelo usuário, 
anteriormente leitor passivo do sistema.  

 
 

Movimento contrário 
 
 A tensão exercida pelos meios virtuais no âmbito das publicações 
tradicionais pode ser sentido pelo lançamento de #Caio Fernando Abreu de A a 
Z. A obra é construída no sentido de contrabalancear o movimento exercido 
principalmente pelo Facebook nas obras de Caio Fernando Abreu e busca 
atender às expectativas daquele leitor. É importante ressaltar, a princípio, que 
não existe nenhuma pretensão acadêmica por parte do volume: as informações 
paratextuais são destinadas a satisfazer um leitor interessado somente na obra 
do autor. 
 No tomo, a crescente importância de Abreu como escritor é reconhecido 
por Maria Adelaide Amaral, que menciona: 
 

Nunca durante sua existência Caio F. foi tão lido, tão visto, tão 
comentado, tão reverenciado. Se por um lado isso pode soar 
tristemente irônico, por outro é motivo de celebração. Sua obra 
afinal permanece e sobrevive a ele, atemporal e universal. 
(2013, 4ª capa). 

 
A obra, cujo design remete ao das páginas do Facebook, a começar pela 

capa toda azul e pelo uso de hastags (#) tanto no título quanto nos tópicos 
apresenta as frases em boxes visualmente semelhantes àqueles encontrados 
na rede social, imitando sua timeline, propõe-se a fornecer garantias de autoria 
ao leitor virtual, propondo-se a manter a ordem anteriormente estabelecida no 
sistema literário e reconhecendo a incerteza da autoria no meio virtual:  

 
O curioso é que muitas das citações atribuídas ao autor na 
internet na realidade não são dele. Caio de A a Z dá a você, 
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leitor, uma boa seleção de trechos efetivamente do autor, 
separados pelos assuntos mais recorrentes na sua obra, e que 
aparecem relacionados aqui em ordem alfabética. Uma citação, 
ou um livro cheio delas, é como um delicioso aperitivo antes da 
refeição. Aqui você terá aperitivos de quase todos os livros de 
Caio Fernando Abreu, desde o célebre Morangos Mofados e o 
infantil As frangas até peças de teatro, as cartas e as crônicas 
publicadas em jornal. (2013, da orelha) 

 
Assim, ao mesmo tempo em que assevera aspectos da 

fragmentariedade do discurso na internet, como um todo e nas redes sociais, 
em particular, o livro trata de confirmar a autoria das frases, mantendo sua 
descontextualização, e garantindo novamente ao editor um papel que lhe fora 
retirado pelos leitores, na busca aparente de estancar uma pretensa fuga de 
leitores para o meio virtual. 
 O aparecimento desse volume fornece, de certa forma – ainda que não 
conclua a discussão-, garantias de que os meios tradicionais de publicação não 
estão dispostos a submeter-se plenamente aos desígnios desses novos 
leitores, buscando retomar o papel de editores e a asseveração de autoria que 
lhes foram tirados pelos internautas ao mesmo tempo em que buscam inserir-
se nesse universo e apresentar uma nova faceta, menos intransigente, 
disposta a ouvir, do sistema literário. 
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LEITURAS NA ADOLESCÊNCIA:  
A FORMAÇÃO DO LEITOR  
E AS MÍDIAS 

Vicentônio Regis do Nascimento Silva (UEL) 
Adriana Jesuino Francisco (UNESP/Assis) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

O letramento literário fomenta discussões entre 

integrantes do círculo acadêmico, gestores de ensino 

fundamental, leitores regulares e escritores que desejam 

se inserir ou ampliar seus mercados de atuação. Com a 

finalidade de compreender as relações de leitura entre 

adolescentes de 12 a 16 anos, matriculados na oitava 

série do ensino fundamental de escolas públicas de Quatá 

(SP) e de Maracaí (SP), o projeto “Leituras na 

adolescência” mapeou hábitos dos leitores juvenis assim 

como estratégias pedagógicas (ou a ausência delas) na 

difusão e sedimentação de hábito/prática que repercutirá 

diretamente nas demais esferas do conhecimento e nas 

disciplinas da grade curricular. Além das teorias – que vão 

desde Paulo Freire, Rildo Cosson, Antoine Compagnon e 

Roland Barthes, passando, mais recentemente, por Luzia 

de Maria e Marcia Abreu – os autores aplicaram 

questionários a 112 adolescentes cujas respostas 

contribuem para desenhar um quadro dos avanços e das 

necessidades dos programas de leitura. Entre os 

resultados obtidos, destacam-se a influência das mídias 

eletrônicas e dos amigos e colegas na consolidação do 

hábito de leitura.  

PALAVRAS-CHAVE: letramento; adolescentes; mídias. 
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USO DO APLICATIVO MOGLUE 
BUILDER COMO POSSIBILIDADE 
DE INTERAÇÃO COM TEXTO 
LITERÁRIO EM MEIO DIGITAL 

Elenice Koziel (UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

A leitura adquiriu um novo status na cibercultura. A 

facilidade de transitar de um espaço para outro no ambiente 

virtual e a presença cada vez maior de textos multimodais 

requerem novas formas de leitura e um novo perfil de leitor. 

Como constatou Chartier (1998), as transformações 

ocorridas no processo de leitura e escrita trouxeram uma 

revolução nas estruturas do suporte material, assim como 

na maneira de ler. Nesse contexto, há uma preocupação 

com a leitura literária. Enquanto alguns visualizam uma 

possível “morte do livro” e, consequentemente, uma crise da 

literatura, outros veem novos horizontes para o texto 

literário nos suportes digitais. No ambiente escolar – espaço 

em que se deve promover o letramento literário - a 

formação de leitores de literatura é um desafio para 

educadores na era digital.Como o professor, mediador do 

processo de formação do leitor literário, pode incentivar a 

leitura literária nesses novos moldes?O presente trabalho 

tem por objetivo apresentar alguns recursos do Moglue 

Builder- aplicativo gratuito para criação de textos interativos 

-que podem auxiliar o professor no trabalho com o texto 

literário em meio digital de forma mais lúdica e, assim, unir a 

literatura aos novos suportes tecnológicos.  

PALAVRAS-CHAVE: cibercultura; leitura literária; Moglue 
Builder. 
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USO DO APLICATIVO MOGLUE 
BUILDER COMO POSSIBILIDADE 
DE INTERAÇÃO COM TEXTO 
LITERÁRIO EM MEIO DIGITAL 

Elenice Koziel (UEM) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introdução 
 

A sociedade do século XXI apresenta significativas mudanças 
tecnológicas, especialmente no que se refere à maneira de se comunicar. O 
sujeito pós-moderno, mergulhado nesse universo dominado pelas novas 
formas de comunicação, vive uma transformação cultural que interfere na 
forma de produção e apropriação dos saberes.  As mudanças tecnológicas e 
culturais estão interferindo também na maneira como se lê. Os novos suportes 
digitais fizerem nascer um novo leitor – o leitor virtual – com um perfil diferente 
do leitor da cultura impressa. Além do computador, outros equipamentos 
eletrônicos como os tablets, e-readers, smartphones estão cada vez mais 
populares, intensificando a prática da leitura e escrita em tela.  

RESUMO: A leitura adquiriu um novo status na 
cibercultura. A facilidade de transitar de um espaço para 
outro no ambiente virtual e a velocidade da informação, 
requerem novas formas de ler e um novo perfil de leitor. 
Nesse contexto, há uma preocupação com a leitura 
literária. Enquanto alguns visualizam uma possível “morte 
do livro” e, consequentemente, uma crise da literatura, 
outros veem novos horizontes para o texto literário nos 
suportes digitais. No ambiente escolar a formação de 
leitores de literatura é um desafio para educadores na 
era digital. Como o professor, mediador do processo de 
formação do leitor, pode incentivar a leitura literária 
nesses novos moldes? O presente trabalho tem por 
objetivo refletir sobre a formação do leitor literário no 
contexto da cibercultura, bem como apresentar alguns 
recursos do Moglue Builder - aplicativo gratuito para 
criação de textos interativos - que podem auxiliar o 
professor no trabalho com o texto literário em meio digital 
de forma mais lúdica e, assim, unir a literatura aos novos 
suportes tecnológicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cibercultura; letramento literário; 
Moglue Builder. 
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Nesse contexto de leitura virtual, há uma maior divulgação da literatura, 
por meio de blogs, redes sociais, sites relacionados ao tema, etc... e a própria 
referência a obras literárias em outras formas de arte difundidas nos suportes 
eletrônicos. Pode-se dizer que o acesso às obras literárias está muito mais 
facilitado atualmente em meio digital (muitas disponíveis para download 
gratuitamente). No entanto, embora haja uma popularização de equipamentos 
eletrônicos – especialmente entre os adolescentes - e uma maior difusão da 
literatura no ciberespaço, é constante a queixa no ambiente escolar de que a 
leitura de textos literários não é uma prática frequente entre os estudantes do 
ensino fundamental e médio.  

No atual cenário de convergência de mídias digitais e num contexto em 
que o cotidiano de crianças e adolescentes esta marcado pela interação com o 
ciberespaço, parece haver um distanciamento entre o que se faz na escola e 
as práticas cotidianas dos alunos fora dela. As múltiplas formas de 
entretenimento proporcionadas pelas atuais mídias digitais tomam grande parte 
do tempo desse público e há uma espécie de “concorrência desleal” entre 
essas práticas de entretenimento e a leitura de textos literários. Assim, uma vez 
que é papel da escola promover o letramento literário, é importante refletir 
sobre a formação do leitor da era digital e pensar sobre como os recursos 
tecnológicos atuais podem ser usados para incentivar a leitura, especialmente 
a leitura literária. 

 
 

Letramentos na cibercultura: novas formas de interação 
com a leitura e escrita 
 

A definição do termo cibercultura é apresentada por Lévy (1999, p. 17) 
como “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais) de práticas, de atitudes, 
de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem, juntamente com o 
ciberespaço”. Por sua vez, o termo ciberespaço, na definição apresentada 
também por Lévy, significa “novo meio de comunicação que surge da 
interconexão mundial dos computadores”.  O autor lembra que ciberespaço 
especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas 
também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os 
seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Lévy considera que 
estamos vivendo um segundo dilúvio, o “diluvio informacional” e esse dilúvio 
não terá fim. Portanto, nas palavras do autor, “temos que ensinar nossos filhos 
a nadar, flutuar, talvez navegar”, ou seja, não há retorno, precisamos aprender 
a nos adaptar a esse contexto cibercultural.  

Esse novo contexto, de acordo com Chartier (1998, p. 13), trouxe uma 
revolução no processo de leitura e escrita. Para o autor, o texto em tela exige 
uma nova maneira de ler, diferente do texto escrito no papel, bem como um 
novo perfil de leitor. O fluxo sequencial do texto na tela é diferenciado, não há 
mais fronteiras tão visíveis entre os textos. 

A cibercultura, ao pressupor novas formas de interação com a leitura e a 
escrita, traz, segundo Soares (2002, p. 151), novas formas de letramento. A 
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autora ressalta que a tela, como novo espaço de escrita, traz significativas 
mudanças, e que essas mudanças teriam consequências sociais, cognitivas e 
discursivas, configurando o que ela chama de letramento digital. Segundo a 
autora, as novas modalidades de práticas sociais de leitura e de escrita 
propiciadas pelas recentes tecnologias da comunicação eletrônica 
proporcionam um momento privilegiado para identificar se o estado ou 
condição resultante das práticas de leitura e escrita em contextos digitais são 
diferentes das práticas de leitura e escrita na cultura do papel.  

A autora destaca que as reflexões sobre a escrita na cibercultura, os 
diferentes efeitos sobre o estado ou condição de quem usa as tecnologias 
digitais, comparados ao uso das tecnologias tipográficas, trazem a necessidade 
da pluralizar a palavra letramento. Segundo a autora, é necessário que se 
reconheça que “diferentes tecnologias da escrita criam diferentes letramentos”. 
Soares lembra que a pluralização da palavra letramento vem sendo 
reconhecida internacionalmente em função tanto da interação com a escrita 
quanto das múltiplas formas de interação com o mundo, que vão além da 
palavra escrita, abrangendo também a comunicação visual, auditiva, espacial 
(SOARES, 2002, p. 155-156). 

Partindo também da ideia de letramentos múltiplos, Lemke (2010, p. 
146) afirma que os novos recursos tecnológicos exigem novas habilidades, que 
incluem “habilidades de autoria multimidiáticas, análise crítica multimidiática, 
estratégias de exploração do ciberespaço e habilidades de navegação no 
ciberespaço”. Esses “novos letramentos” estão transformando o modo como 
estudantes e professores comunicam suas ideias, bem como as formas como 
aprendem e ensinam, trazendo o que o autor chama de paradigma de 
aprendizagem interativa, que se opõe ao tradicional paradigma de 
aprendizagem curricular, ainda predominante nas escolas e universidades. O 
ponto central desse novo paradigma, segundo Lemke, não está nos hiperlink 
nem nos recursos multimídia, mas sim, nos próprios usuários.  

Os documentos norteadores do processo ensino-aprendizagem, 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) também chamam a atenção para o 
uso das tecnologias de comunicação e informação (TICs) de forma interativa, 
com foco no usuário. Conforme o texto dos PCNs, o uso dessas tecnologias 
não podem se reduzir a máquinas, uma vez que elas resultam de processos 
sociais e negociações que se tornam concretas. A organização de seus 
gêneros, formatos e recursos procura reproduzir as dimensões da vida no 
mundo moderno. Os PCNs reforçam que é papel da escola o reconhecimento 
das possibilidades dessas tecnologias e a democratização de seu uso (PCN, 
2000, p.12).  

Considerando que os documentos oficiais pregam a necessidade da 
inserção das TICs no contexto escolar e ao refletir sobre as novas formas de 
letramentos, que incluem o letramento digital, vemos a importância de se 
utilizar essas tecnologias como aliadas ao processo ensino-aprendizagem e, no 
caso do professor de literatura, uma das possibilidades é aproximar o aluno do 
texto literário utilizando os novos suportes digitais de forma interativa e, assim, 
contribuir para o letramento literário.   
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Letramento literário: desafios para a escola do século XXI 
 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) destacam que 
objetivo do trabalho com literatura no Ensino Médio é promover o letramento 
literário. Ao explicar o conceito de letramento literário, as OCEMs recorrem à 
definição de letramento apresentada por Magda Soares. Para Soares (2002, p. 
45) letramento é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler ou 
escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. Assim, 
de acordo com as OCEMs, letramento literário seria, por extensão, o estado ou 
condição de quem não apenas é capaz de ler textos dos mais diversos gêneros 
literários, mas dele se apropriar efetivamente por meio da experiência estética 
e fruição (OCEM, 2006, p. 55).   

Ao problematizar o conceito de letramento literário, Zappone (2008, p. 
28) parte da definição de letramento como “conjunto de práticas sociais que 
usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em 
contextos específicos para objetivos específicos” proposta por Kleiman (2004) 
e discute o letramento como um fenômeno amplo, que vai além do espaço 
escolar, uma vez que há uma infinidade de práticas sociais que usam a escrita, 
bem como inúmeros objetivos relacionados a essas práticas, em diversos 
contextos.  A autora observa que o conceito de letramento pode ser acatado 
nos estudos literários e que, nesse sentido, letramento literário pode ser 
definido como “conjunto de práticas sociais que usam a escrita literária” (p. 29). 
Porém, Zappone lembra que a própria definição de escrita literária é algo 
complexo e que para a apropriação do conceito de letramento no campo dos 
estudos literários, é necessário compreender a escrita dentro de algumas 
especificidades do texto literário. Para isso, a autora se remete ao conceito 
proposto por Hansen (2005) que busca compreender a literatura a partir de seu 
caráter de ficcionalidade. 

Promover o letramento literário não é tarefa das mais fáceis no contexto 
atual, uma vez que, na escola, o próprio trabalho com o texto literário tem sido 
secundário, conforme apontam alguns pesquisadores. Rangel (2007, p. 129), 
ao analisar a relação entre leitura, literatura e livro didático de português, 
argumenta que, mesmo que a escola dê prioridade à leitura, de modo geral, a 
leitura literária, tem ficado “obscurecida”.  O autor considera difícil a relação 
entre livros didáticos e literatura e acredita que as coisas pioraram desde o 
início das orientações para o trabalho com gêneros textuais, pois, embora não 
tenha sido essa a intenção, muitas vezes o trabalho com textos literários é 
abandonado e dá-se prioridade a outros gêneros textuais. Isso, segundo o 
autor, tem propiciado o esquecimento da literatura e a sensação de que é difícil 
trabalhar com textos literários (p. 132-133).  

Assim como Rangel, Zilberman (2007, p.264-265) afirma que a escola 
tem priorizado o trabalho com outros gêneros e deixado de lado o trabalho com 
textos literários. Segundo a autora, a situação atual, em parte, é resultado do 
modelo autônomo de letramento praticado pela escola. Esse modelo é fruto 
das transformações provocadas pelo capitalismo e industrialização que exigiam 
mão-de-obra qualificada para dar conta de serviços especializados ao mesmo 
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tempo em que a economia capitalista procurava consumidores para adquirirem 
os novos produtos, vinculados ao mundo da comunicação e informação. Por 
isso era necessário escolarizar a população, começando pela alfabetização. A 
introdução ao mundo das letras tinha de ser rápida e eficiente e levar em 
consideração que se destinava a usuários humildes que até então não tinham 
sentido falta da leitura e da escrita. A partir de então, a leitura não ficou tão 
vinculada à literatura.  

A autora salienta que mesmo com as ideias de letramento chamadas 
progressistas as teses de letramento apresentam como um fim em si mesmas 
e não mais como uma passagem para a literatura. Assim, as camadas 
populares que tiveram educação não tem acesso à literatura, essa fica 
acessível apenas aos que são especialistas, os mais familiarizados com o 
mundo das Letras. Dessa forma, mantém-se a “sacralidade” das obras literárias 
e com a colaboração da escola e da pedagogia. A autora lembra que até certo 
tempo atrás o leitor era educado para a literatura, hoje ele é alfabetizado para 
entender textos, ou seja, é educado para ler e não para a literatura 
(ZILBERMAN, 2007, p. 265). 

É perceptível que há certa resistência em trabalhar com a leitura literária 
em sala de aula. Na escola, há o mito de que a leitura literária e difícil complexa 
e inacessível aos alunos. Porém, Corrêa (2007, p. 51-52) argumenta que o fato 
das crianças e adolescentes não lerem textos literários com frequência não é 
porque eles não gostam de histórias, uma vez que passam horas diante da 
televisão, assistindo a filmes, seriados, desenhos animados, novelas, ou 
mesmo diante do computador lendo textos veiculados pela internet; vão a 
cinema, teatro e outros lugares que também são veiculadas histórias.  Portanto, 
segundo o autor, as narrativas são consumidas quando apresentadas em outro 
formato que não o livro. Embora o autor reconheça que outras formas de 
linguagem, outras mídias, outras manifestações artísticas também contribuem 
para a formação estética dos indivíduos, ele ressalta a importância da leitura e 
acredita que o livro também pode enfeitiçar crianças e jovens de hoje e 
proporcionar uma “emancipação”.  

Dialogando com o pesquisador alemão, Hans Robert Jaus, Corrêa 
ressalta que a leitura pode emancipar a humanidade de suas amarras naturais, 
religiosas e sociais. Porém, na visão de Corrêa, para que essa emancipação 
das crianças e jovens ocorra, é necessário que um adulto – não somente o 
professor de literatura, mas alguém da família ou de outras instituições - o 
estimule a ser um sujeito leitor e não apenas o force a ler. O autor entende que 
a escola, quando impõe determinadas regras de leitura, destrói no aluno o 
desejo de ler e se transformar em leitor para se transformar em quase leitor, 
termo que toma emprestado da pesquisadora Graça Paulino, o qual ela define 
como uma situação artificial de leitura. Corrêa lembra que o processo de 
formação do leitor é contínuo, incessante, interminável (CORRÊA, 2007, p. 71-
72).  

No complexo cenário atual, no qual a leitura “concorre” com toda forma 
de entretenimento nos meios eletrônicos, é desafiante formar leitores de textos 
literários ao mesmo tempo em que se formam “letrados digitais”, de modo que 
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o usuário dos novos suportes digitais possa agir de forma crítica no meio 
social, tanto em relação ao próprio uso dos recursos tecnológicos quanto à 
leitura crítica de textos literários.  No entanto, unir as duas coisas – letramento 
literário e letramento digital - nos parece ser um caminho possível.  

 
 

Possibilidades de uso do aplicativo Moglue Builder no 
trabalho com textos literários em meio digital 
 

Quando se trata do trabalho com literatura há muitas dúvidas sobre a 
forma como os recursos tecnológicos podem contribuir. Embora a estrutura das 
escolas seja deficitária nesse sentido, é possível realizar algumas ações mais 
simples, que não envolvam grandes investimentos e transformações radicais. 
Dentre essas ações, o uso do aplicativo Moglue Buider é uma possibilidade 
para o trabalho com o texto literário em meio digital, principalmente nas séries 
iniciais.   

O Moglue Builder é um aplicativo para criação de livros/textos 
interativos. O aplicativo apresenta recursos que possibilitam a construção de 
textos permeados por imagens, movimento, som, entre outras ferramentas de 
interação. Embora o texto final, com todos os recursos em funcionamento, só 
possa ser visualizado em aparelhos com iOS (programa utilizado no Ipad) ou 
Android (programa presente na maioria dos smartphones e tablets), o processo 
de criação do texto pode ser feito em qualquer computador que possua 
Windows ou Linux. O usuário não precisa ser um exímio conhecedor de 
informática para criar um “livro interativo”. Na escola, o professor pode utilizar o 
laboratório de informática para o desenvolvimento do trabalho e a visualização 
do texto final pode ser feita utilizando os tablets que foram repassados aos 
professores pelo governo (em algumas escolas) ou nos próprios smartphones 
ou tablets dos alunos.  

O aplicativo é indicado para ilustração/releituras de narrativas curtas. O 
trabalho com poemas também pode proporcionar um resultado interessante. É 
possível utilizar o aplicativo nas séries mais avançadas do Ensino Fundamental 
e no Ensino Médio, porém percebemos que os recursos do aplicativo são 
direcionados a crianças das séries mais iniciais. Apesar de a disciplina Literatura 
ser trabalhada, na maioria das vezes, apenas no Ensino Médio e a referência 
feita ao termo letramento literário, estar presente nas OCMs, entendemos que 
não é possível formar um leitor de textos literários se o trabalho com a leitura 
literária não começar desde muito cedo.  

Para testar as funcionalidades do aplicativo Moglue Builder, fizemos um 
estudo de caso com duas crianças: uma de 10 anos, aluna do quinto ano do 
ensino fundamental de uma escola pública da rede municipal e outra de 12 
anos, aluna do sétimo ano de uma escola pública da rede estadual. Ambas da 
cidade de Campo Mourão – Paraná. A escolha das crianças se deu devido à 
disponibilidade destas para a realização do trabalho e a facilidade de contato 
com a pesquisadora.  
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As crianças tiveram contato com o Moglue Buider e receberam as 
noções básicas das funções do aplicativo, inicialmente apenas brincando com 
as imagens e sons. Após a leitura de alguns textos curtos e poemas (alguns 
em meio digital) indicados pela pesquisadora, foram orientadas a escolher um 
deles para “ilustrar” utilizando o Moglue Builder. A primeira criança escolheu 
um poema que faz parte do livro Poesia na varanda, de Sonia Junqueira. A 
segunda escolheu o conto folclórico O flautista de Hamelin. Perguntadas sobre 
o motivo da escolha dos textos, a primeira criança respondeu que “o poema 
tem brilho”, o que aparece na ilustração em forma de estrelinhas saltitantes. A 
segunda criança respondeu que ela gosta de um “game de ratos” e que na 
história do conto aparecem ratos, o que nos faz refletir sobre a presença cada 
vez maior dos jogos eletrônicos no cotidiano das crianças, algo que não pode 
ser ignorado, uma vez que também influencia a produção de sentidos da leitura 
de textos literários. As imagens a seguir são uma pequena amostra do trabalho 
realizado pelas crianças. Na escola, é interessante que o professor solicite que 
os trabalhos sejam compartilhados para que uma criança faça a leitura do 
trabalho da outra.  

 
 

 
Imagem 0 1 – Processo de criação do texto interativo  

utilizando o Moglue Builder 
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Imagem 02 – Criança visualizando no tablet o poema ilustrado por ela. 

Ao serem acionadas com um toque, as imagens movimentam-se e produzem som 
 

As crianças apresentaram facilidade em usar os recursos do aplicativo, 
inclusive descobrindo por conta própria alguns recursos que não haviam sido 
ensinados a elas. A dificuldade maior foi encontrada na digitação dos textos o 
que demandou um pouco mais de tempo.  Isso pode ser explicado pela 
maneira como elas se relacionam com a escrita no ambiente virtual. Por mais 
que a interação nesse ambiente seja uma prática constante, o uso da escrita 
por crianças dessa faixa etária, geralmente, é mais no contexto das redes 
sociais e dos chats dos jogos eletrônicos on line, uma escrita mais 
fragmentada, veloz. Assim, quando há necessidade de usar uma escrita mais 
formal, aparecem as dificuldades.  

É importante destacar que ambas as crianças citadas na pesquisa estão 
habituadas ao uso do computador e do tablet, e que numa sala de aula 
heterogênea é possível que nem todos os alunos estejam familiarizados com a 
utilização desses equipamentos, o que pode dificultar um pouco o trabalho do 
professor, no entanto, é fato que, atualmente, mesmo no contexto das escolas 
públicas brasileiras, a maioria das crianças estão imersas nesse “mundo digital” 
e tanto o computador como outros aparelhos eletrônicos como o smartphone, 
fazem parte do cotidiano delas. 
 
 
Considerações finais  
 
 Não há como ignorar que as mudanças trazidas pelo advento da internet 
e a modernização e difusão de novos aparelhos de comunicação eletrônica têm 
reflexos nas práticas de leitura e de escrita. A velocidade e objetividade da 
informação, bem como o fluxo não-linear do texto, permeado por recursos 
multimodais, entre outras características da escrita na cibercultura a tornam 
diferente da escrita da cultura impressa.  
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As novas formas de interação com a leitura e a escrita propiciadas pelas 
tecnologias da informação e comunicação trouxeram novas formas de 
letramento, incluindo o letramento digital. Considerando letramento, de forma 
resumida, como práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita, reflexões 
sobre o uso que se faz dos novos suportes digitais para essas práticas são 
necessárias. Considerando também que dentre os múltiplos letramentos está o 
letramento literário, é importante buscar meios de unir os novos suportes 
digitais à leitura literária.  

Embora a leitura literária não esteja restrita ao ambiente escolar, é 
função da escola promover o letramento literário. Porém, questiona-se, 
atualmente, o espaço e o papel da literatura na sala de aula. Da mesma forma, 
embora muito se discuta sobre a inserção de tecnologias no ambiente 
educacional, é questionável o uso efetivo dos recursos tecnológicos para o 
processo ensino-aprendizagem. Percebe-se, além da precariedade na 
estrutura relacionada a equipamentos, especialmente nas escolas públicas, a 
dificuldade que os professores têm em unir sua prática pedagógica às recentes 
tecnologias.  Essa dificuldade é ainda maior quando se trata de literatura. No 
entanto, é necessário pensar que o ensino de literatura também pode contar 
com a contribuição dos recursos tecnológicos modernos, especialmente as 
tecnologias da informação e comunicação. Mesmo porque a literatura está 
cada vez mais presente no ciberespaço, trazendo inúmeras possibilidades de 
discussões que envolvam a produção literária e o trabalho com texto literário, 
partindo do ambiente virtual.   

Embora a estrutura das escolas ainda seja deficitária, algumas 
atividades interativas podem ser desenvolvidas pelo professor utilizando 
espaços e recursos disponíveis na instituição de ensino, usando ferramentas 
acessíveis ao ambiente escolar. A possibilidade de instalar e utilizar o aplicativo 
Moglue Builder em qualquer computador que utilize o sistema operacional 
Windows ou Linux – presentes nos laboratórios de informática na maioria das 
escolas públicas - e a relativa facilidade de utilização – nos faz crer que é 
possível utilizar esse aplicativo no contexto escolar.  É importante frisar que, 
como todo recurso tecnológico utilizado no processo ensino-aprendizagem, 
exige do professor não apenas o conhecimento técnico da ferramenta, mas 
habilidade para desenvolver metodologias adequadas à sua prática 
pedagógica. 
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PRÁTICAS DE LEITURA 

LITERÁRIAS NO AMBIENTE 

VIRTUAL NO PROGRAMA 

“MEDIADORES DE LEITURA” 

Samuel Ronobo Soares (UEL – IFPR) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

O desenvolvimento das tecnologias no ambiente virtual tem 

proporcionado que os usuários participem efetivamente de 

variadas práticas de leituras e de escrita que circulam nesse 

meio. Assim, pode-se dizer que as formas de interação com a 

linguagem fizeram emergir novas habilidades de contato com 

a escrita, fazendo com que os sujeitos que participam dessas 

atividades tenham que ser letrados digitais, ou seja, conhecer 

as diversas modalidades de linguagens e técnicas para que 

possam interagir de forma significativa. Nesse sentido, este 

trabalho tem como objetivo apresentar uma parte dos 

resultados obtidos parte do curso de extensão Mediadores de 

Leitura, oferecido na modalidade a distância pela CED 

(Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância) da UFMS 

e pelo MEC, referente ao módulo II – Imersão Cultural, cuja 

proposta, entre outros, era a de trabalhar com a poesia digital, 

o que resultou em desafios em formular materiais de apoio e 

videoaulas. Como resultados, pôde-se observar o 

encantamento dos cursistas em ter a oportunidade de 

participar desse curso e poderem aprender sobre a poesia 

digital. Por outro lado, no decorrer do curso, houve uma 

quebra significativa de postagens de atividades referente ao 

módulo. Talvez, o medo do desconhecido e não ser letrado 

digital para determinadas práticas poéticas que circulam na 

internet fizeram com que os cursistas optassem por desistir 

do curso ou não postarem as atividades.  

PALAVRAS-CHAVE: práticas de leitura literária; produções 

ficcionais; práticas pedagógicas. 
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LITERATURA: UM ESTUDO  
SOBRE AS CONCEPÇÕES DOS 
ESTUDANTES E PROFESSORES 
DO ENSINO MÉDIO NA  
FRONTEIRA BRASIL-PERU 

Marcilene da Silva Nascimento Cavalcante (UFAM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

O presente trabalho resulta de uma pesquisa monográfica 

que teve como objetivo geral desenvolver um estudo sobre 

o ensino da literatura em uma escola pública do município 

de Benjamin Constant-AM e especificamente analisou as 

concepções dos estudantes e dos professores sobre esse 

ensino, verificando se atende às expectativas de formação 

leitora dos alunos do ensino médio. A metodologia utilizada 

consistiu em pesquisa bibliográfica com a leitura e análise 

de autores como, Lajolo (1995), Amora (2006), Pound 

(2006), Compagnon (2010) e Zilberman (2010); também 

foram analisados os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (2008). A pesquisa de campo se 

efetivou através da observação não participante e aplicação 

de questionário semiestruturado. Os resultados alcançados 

apontam que na concepção dos alunos, literatura significa 

apenas o estudo de obras literárias, que fala da vida e obras 

de autores, em relação à práticada leitura literária, esta se 

apresentou de forma muito reduzida e restrita ao âmbito 

escolar. Também se evidenciou que o ensino da literatura 

não atende às expectativas de formação leitora dos alunos 

do ensino médio, pois não alcança o objetivo de formar 

leitores competentes e críticos.  

PALAVRAS-CHAVE: ensino; literatura; leitura. 
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Marcilene da Silva Nascimento Cavalcante (UFAM) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O que é Literatura? Algumas reflexões 
 

Definir Literatura não é uma tarefa simples. Essa dificuldade está ligada 
à amplitude do campo da literatura e à complexidade inerente aos divergentes 
e contraditórios pontos de vista. A amplitude consiste nos diálogos que a 
Literatura estabeleceu, ao longo do tempo, com a Filosofia, a História, a 

RESUMO: O presente trabalho resulta de uma pesquisa 
monográfica que teve como objetivo geral desenvolver 
um estudo sobre o ensino da literatura em uma escola 
pública do município de Benjamin Constant-AM e 
especificamente, analisou as concepções dos estudantes 
e dos professores sobre a literatura; as possíveis causas 
da prática reduzida da leitura literária e verificou se o 
ensino atende às expectativas de formação leitora dos 
alunos do ensino médio. A metodologia utilizada consistiu 
em pesquisa bibliográfica com a leitura e análise de 
autores como: Lajolo (1995), Amora (2006), Pound 
(2006), Compagnon (2010) e Zilberman (2010); também 
foram analisados os Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio (2008). A pesquisa de campo se 
efetivou através da observação não participante e 
aplicação de questionário semiestruturado. Os resultados 
alcançados apontam que na concepção dos alunos, 
literatura significa apenas o estudo de obras literárias, 
que fala da vida e obras de autores; em relação à prática 
da leitura literária, esta se apresentou de forma muito 
reduzida e restrita ao âmbito escolar. Também se 
evidenciou que o ensino da literatura não atende às 
expectativas de formação leitora dos alunos do ensino 
médio, pois não alcança o objetivo de formar leitores 
competentes e críticos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ensino; literatura; leitura. 
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Filosofia da Linguagem, e outras ciências. Esses diálogos são responsáveis 
pela elaboração de conceitos provisórios e perguntas permanentes. 

Por isso, pode-se afirmar que não há consenso entre os especialistas 
quanto à definição de Literatura e essa inexistência de uma conceituação 
precisa, consensual e abrangente não é algo novo. De acordo com Lajolo 
(1995, p. 54) “Foi no mundo clássico dos gregos que começaram as primeiras 
divergências sérias entre os que discutem o que era, para que servia a 
literatura”. Ou seja, ao longo do tempo várias concepções foram surgindo e 
sendo substituídas pelas formulações mais atuais que acabavam ganhando 
vida e significado, norteando assim novos estudos e pesquisas. Lajolo (1995, 
p.22) afirma que “[...] a discussão de o que é literatura costuma ser séria. 
Profunda. Bem formulada. Já faz muitos séculos que certas pessoas vêm se 
empenhando em definir, para melhor compreender e dominar, a natureza dos 
textos que os encantam.” 

Desta forma, diante das mais variadas tentativas de respostas, pode-se 
dizer que não existe nenhuma definição exata que possibilite determinar o que 
seja literatura. A única certeza que se pode ter é que a literatura existe e está 
presente na vida de todo ser humano, sendo relevante no mundo 
contemporâneo, principalmente, porque os estudos literários são ferramentas 
indispensáveis na construção do conhecimento de mundo. E para que 
possamos entender o que é literatura é necessário conhecer primeiramente 
sua origem. Litteratura deriva da palavra latina: littera, que quer letra, sinal 
gráfico que representa, por escrito, os sons da linguagem. O parentesco 
letras/literatura continua em expressões como cursos e academias de letras, 
homens letrados, belas letras e tantas outras. Insinua-se, por aí, uma estreita 
relação entre a palavra literatura e a noção de língua escrita [...] (LAJOLO, 
1995, p. 29)  

Assim, em conformidade com a origem da palavra literatura, percebe-se 
que a linguagem escrita é bastante influente e significativa, principalmente 
quando se refere à maneira como ela é utilizada e aplicada nos textos literários. 
Ferreira (2000, p. 429) define a literatura como “Arte de compor trabalhos 
artísticos em prosa ou verso” e tal definição consiste na técnica de usar 
palavras com criatividade, baseado na escrita literária. Como reitera Lajolo 
(1995, p. 29) “[...] o entrelaçamento da noção de literatura com a linguagem 
escrita favorece um conceito de literatura que privilegia a manifestação escrita 
sobre a oral.” 

Entendida a relação entre a literatura e a linguagem escrita, podem-se 
estabelecer alguns conceitos, entretanto, é importante também destacarmos a 
progressão das variadas concepções que nortearam o mundo da literatura 
desde a antiguidade aos nossos dias. As primeiras reflexões acerca da 
literatura ocorreram na Grécia antiga, a partir do século IV e V a. C.; período 
também em que a Filosofia estava se desenvolvendo no mundo dos gregos. 
Nesta época a poesia e o teatro eram bastante valorizados e simbolizavam 
uma forma de dar sentido à vida, através da linguagem literária, em que os 
escritores da época expressavam suas emoções e sentimentos, sobre a 
vivência social. No teatro, por exemplo, o qual era composto de dois gêneros: a 
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tragédia e a comédia, os gregos retratavam a vida de seu povo, bem como os 
conflitos que marcaram a sociedade de sua época, ou seja, tudo se relacionava 
a vida pública da Grécia, por isso o teatro foi considerado uma das maiores 
criações dos gregos. Em relação à poesia, Platão, teórico grego, tinha outra 
concepção sobre sua posição na vida dos gregos, pois  dizia que a poesia era 
mentirosa e deveria ser excluída do convívio dos homens. Por outro lado, havia 
quem defendesse a poesia e esse defensor era outro filósofo grego, discípulo 
de Platão, chamado Aristóteles, pois dizia que na poesia, existia a ideia de 
catarse, ou seja, uma espécie de purificação de sentimentos que consistia na 
liberação de emoções e pensamentos. 

Aristóteles [...] na sua Poética, agrega ainda o conceito de catarse ao 
prazer estético: o prazer ante a tragédia pode derivar da identificação do 
receptor com o que se representa, deixando suas próprias paixões emergirem 
e entregando-se a uma descarga emocional prazerosa e salutar. (PCNs, 2008, 
p. 59).  

Conforme esclarece os PCNs, ao vivenciar, através da leitura, as 
emoções pelos personagens do poema, o leitor estaria expressando uma 
sensação de alívio, como se estivesse tirando um peso enorme da consciência, 
liberando-se de todos seus pensamentos negativos. E além de a catarse ser 
empregada na leitura poética, também era empregada no ato de escrever, pois, 
os escritores encontravam no poema, a oportunidade de escrever sobre suas 
experiências negativas, angústias, frustrações e ansiedades. Por isso, a 
literatura foi “diretamente definida como imitação ou representação (mimésis) 
de ações humanas pela linguagem.” (COMPAGNON, 2010, p. 37)  

Sendo assim, Aristóteles não se preocupava muito com o espetáculo da 
encenação da arte poética, mas, sim com a maneira como a linguagem era 
empregada nos textos escritos. Foi por estas especulações que Aristóteles foi 
considerado um dos primeiros estudiosos do fenômeno literário.  

A partir das divergências estabelecidas acima, os gregos começaram a 
refletir sobre o que seria literatura e não literatura, baseando-se primeiramente 
na caracterização da obra e depois na forma como esta era escrita nos poemas 
épicos, líricos, tragédia, comédia ou oratória, todos estes gêneros literários 
deveriam ser escritos com maior perfeição, seguindo as normas estabelecidas 
pelos escritores da época.  

A partir daí, o conceito de literatura começou a ganhar novas formas de 
expressão, sendo considerada a “força da palavra como forma de simbolizar o 
mundo e o lugar das pessoas no mundo” (LAJOLO, 1995, p. 58). Por isso, é 
dessa ligação do mundo simbolizado pela palavra com a realidade diária dos 
homens que a literatura assume seu extremo poder transformador.  

Por volta do século XII, a literatura começou a ser escrita não mais em 
latim, mas, na língua própria de cada região, ou seja, ao longo dos anos vários 
artistas substituíam o latim pelas línguas faladas pela população, ou seja, 
provençal, italiano vulgar, galego-português etc.  

Infere-se, pois que “os teóricos da literatura visaram, nos séculos 
clássicos (antigos e modernos), sobretudo a indicar, aos escritores, um 
caminho para atingir o que então se idealizava como perfeição literária; e que 
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no século XIX visaram a demonstrar que cada civilização produz um tipo de 
literatura e que as literaturas, nas suas formas, nos seus gêneros, evoluem 
através do tempo, e daí não se poderem tomar as teorias clássicas como 
absolutas e universais.” (AMORA, 2006, p. 27).  

Chegando ao século XX, “[...] as mudanças impuseram-se: o rápido 
desenvolvimento das técnicas, a determinação do mercado, da mídia e o 
centramento no indivíduo (em detrimento do coletivo) provocaram a derrubada 
de valores, um a um [...]” (PCNs, 2008, p. 52)  

Nesta perspectiva, adotar uma concepção de literatura no mundo 
contemporâneo requer muitos estudos e discussões. Cabendo ressaltar, que 
as concepções de literatura vistas nos dias atuais são infinitas, e guardam 
grandes riquezas históricas vivenciadas por diferentes civilizações culturais. 
Percebe-se então que “adotar uma concepção de literatura consiste em criar 
uma espécie de balaio no qual são incluídos vários gostos literários” 
(CARVALHO, 2008, p. 100).  

Deve-se salientar que para outros estudiosos, a preocupação com a 
literatura não consiste apenas em defini-la, mas, em fazer uma análise sobre 
porque a literatura é motivo de vários questionamentos e definições. Sendo que 
o primeiro motivo para esta análise refere-se à linguagem, pois, a literatura 
possui uma maneira especial de tratar a linguagem, devido à maneira como 
são expressos os sentimentos, ideias, emoções nos textos literários, por isso, a 
literatura tem grande influência na comunicação oral e escrita do homem. 
Nesse sentido a autora Culler (apud CARVALHO, 2008, p. 98) argumenta que: 

 
[...] a pergunta “O que é literatura?” pede não uma definição, 
mas uma análise sobre por que alguém poderia, afinal, se 
preocupar com a literatura [...] Um dos desdobramentos dessa 
preocupação talvez deva começar pelo pacto de que há nesses 
textos um trabalho com a linguagem que chama continuamente 
a atenção sobre si. 

 
É interessante apontar que a linguagem perpassa por todas as áreas do 

conhecimento, como por exemplo, a filosofia, Psicologia, Sociologia, Linguística 
etc. Diante disso, torna-se visível a importância que a linguagem possui, não 
apenas na literatura, mas em todos os campos de conhecimento em que 
também se faz necessária a comunicação e o desenvolvimento do indivíduo. “A 
linguagem é constructo e construtora do social e gera a sociabilidade. Os 
sentidos e significados gerados na  interação social produzem uma linguagem 
que, apesar de utilizar uma mesma língua, varia na produção e na 
interpretação.” (PCNs, 2008, p. 20). No caso da literatura, a leitura dos textos 
literários proporciona ao leitor, obter uma visão ampla das possibilidades de 
usos da linguagem, enriquecendo seu modo discursivo e sua diferente visão de 
mundo.  

Cabe ressaltar, que no mundo da escrita existem dois campos 
chamados de literário e não literário. O literário possui a linguagem conotativa, 
em que são utilizadas palavras artísticas, que dão vida e beleza ao texto. De 
acordo com Pound (2006, p. 32) “Literatura é linguagem carregada de 
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significado.” Já o não literário possui linguagem denotativa, em que as palavras 
são utilizadas sem preocupação artística, de maneira objetiva e direta.  

Nesta perspectiva, é na literatura que o indivíduo se depara com os 
variados textos, que contribuem para aperfeiçoamento de sua comunicação 
com a sociedade na qual está inserido. Por isso a literatura se torna o veículo 
de comunicação indispensável na formação do sujeito. Como afirma Pound 
(2006, p. 33) “A linguagem foi obviamente criada e é, obviamente, UTILIZADA 
para a comunicação.”  

Para Carvalho (2008, p. 102) “A literatura é uma espécie de vários 
mundos.” Em outros termos, a literatura mostra ao leitor as mais diversas 
realidades de organização social e cultural de muitas sociedades, em 
diferentes períodos históricos. Assim o conhecimento do mundo deriva das 
riquezas que os textos expressam e do estabelecimento do pensamento crítico, 
que influenciam na formação do caráter e da personalidade do indivíduo. “Vista 
assim, a literatura torna-se uma experiência significativa e gratificante para o 
leitor, pois auxilia na ordenação de seu mundo e na busca de respostas para 
suas infinitas interrogações a respeito de si mesmo, do outro e da realidade 
que o cerca.” (FRANTZ, 2001, p. 36).  

Por considerar as infinitas discussões de o que é literatura, se aceita que 
todas as definições atribuídas à literatura, desde a antiguidade até os dias 
atuais, jamais perderam sua riqueza e valor histórico. Nesse sentido Pound 
(2006, p. 33) declara “A literatura é novidade que PERMANECE novidade.”  
 
 
Metodologia  
 

A trajetória percorrida na busca dos objetivos propostos consistiu 
primeiramente em uma pesquisa bibliográfica, que serviu como base para 
garantir a sustentação teórica e conceitual, durante todo o processo 
investigativo. Leram-se e analisaram-se vários autores, entre eles: Lajolo 
(1995), Amora (2006), Pound (2006), Compagnon (2010) e Zilberman (2010); 
também foram analisados os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio (2008). 

Após ser definida a sustentação teórica, desenvolveu-se a pesquisa de 
campo que ocorreu em uma escola pública da rede estadual de ensino, nas 
turmas de 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, do turno vespertino, na disciplina de 
Língua Portuguesa, sendo os principais informantes desta pesquisa os 
docentes e discentes.  

A escolha das diferentes turmas do ensino médio se deu porque os 
docentes estavam trabalhando com o ensino de literatura. Além disso, a opção 
de realizar as investigações nas três turmas do ensino médio pareceu a mais 
adequada para a obtenção de informações nos diferentes níveis de ensino.  

Com o intuito de coletar informações claras e objetivas sobre o ensino 
da literatura foram realizadas durante 03(três) semanas as observações não 
participantes nas aulas de língua portuguesa, nas três turmas estabelecidas 
acima e com diferentes profissionais da área.  
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Com o mesmo objetivo, utilizou-se outro instrumento de coleta que foi a 
aplicação do questionário com perguntas semiestruturadas, realizada com sete 
docentes e trinta discentes das respectivas turmas do ensino médio. Sendo 
que com os discentes foi realizada análise por amostragem, devido ao número 
elevado de discentes dentro da sala de aula. Assim foram selecionados dez 
alunos de cada turma, sendo cinco do sexo masculino e cinco do sexo feminino 
com faixa etária de 14 a 25 anos. A escolha foi de forma aleatória e ficou sob 
responsabilidade das professoras. Ressalta-se ainda que, o número 
equivalente a 70% dos alunos que responderam ao questionário deve-se a falta 
de muitos discentes no dia da aplicação, pois a estimativa era coletar 
informações de aproximadamente 135 alunos, que era o número total de 
alunos frequentes às aulas nas três turmas. Todavia, considera-se que a 
porcentagem apresentada seja suficiente para as análises.  

 
 

Análise e discussão dos resultados 
 
 Concepções dos professores e alunos sobre a literatura 
 
  As concepções devem ser entendidas como o que determina as nossas 
ações, sendo assim importante entendermos o que pensam os professores e 
alunos sobre a literatura. Muito embora, deva-se considerar que às vezes 
pode-se conceber de uma maneira e ensinar de outra. Mas em geral, a prática 
é norteada pelas crenças. 

Quando indagadas sobre o que é literatura, todas as professoras 
afirmaram que, “Literatura é a arte das palavras, é informação, é 
conhecimento.”  

Conceber a literatura como a arte da palavra é ter cristalizada uma das 
mais antigas definições de literatura, relacionando as produções literárias como 
obras artísticas que devem ser imitadas. Embora, saibamos que há obras 
literárias que não fazem uso de uma linguagem tão apurada e gramaticalmente 
correta, os textos literários são, em muitos casos usados como pretexto para o 
ensino de muitas questões gramaticais, como a temível análise sintática.  

A partir dessa ideia, o professor acredita que o estudo da literatura 
sempre deve estar direcionado a prática da escrita. Por isso, as atividades 
consistem em resumos, fichas de leituras, entre outras produções escritas. 

Pensar a literatura como fonte de informação é ter uma visão ampla do 
que é texto literário e não literário, o que na maioria das vezes, não é comum, 
acreditar que a literatura possa ser informativa. A partir dessa noção, o 
professor pode ter em suas mãos uma ferramenta poderosa de convencimento, 
pois a informação nos dias atuais é essencial para todos os indivíduos. Quanto 
mais informado você for, mais oportunidades, terá. 

Apontar, então, a literatura como fonte de informação abre um leque de 
possibilidades metodológicas para serem desenvolvidas na sala de aula, 
envolvendo os diferentes gêneros textuais, que fazem parte do cotidiano dos 
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estudantes, levando-os a perceber que a literatura é útil para trabalhar 
questões relacionadas à realidade de cada um. 

Quanto ao conhecimento, o professor precisa ter clareza que os textos 
literários também são muito importantes para a construção dos conhecimentos 
de mundo dos estudantes.  Entender que a literatura dialoga com as mais 
variadas ciências, permite ao professor o trabalho interdisciplinar e/ou 
multidisciplinar. Isso possibilita uma infinidade de estratégias que podem ser 
pensadas e desenvolvidas em forma de projetos didáticos. 

Entretanto, como afirmado anteriormente, nem sempre as crenças 
determinam a prática, e nesse caso analisado, as professoras têm concepções 
bem elaboradas sobre a literatura, mas ainda não conseguem desenvolver 
práticas educativas simétricas às suas crenças. 

Quanto aos estudantes, quando questionados, sobre o que é literatura, 
88% conceituaram literatura como sendo “estudo que possibilita o 
conhecimento das grandes obras literárias, bem como o conhecimento da vida 
dos autores e estilos literários de determinadas épocas”. Em outras palavras, 
os estudantes têm a concepção baseada nos livros didáticos de Língua 
Portuguesa que ilustra apenas épocas, estilos, características das escolas 
literárias e pequenos fragmentos de obras e biografias de alguns autores. Essa 
concepção surge a partir dos conteúdos da disciplina, e nesse caso pode-se 
perfeitamente dizer que a disciplina estudada é história da literatura, e não 
literatura. 

Essa concepção explicita o porquê do desinteresse pela literatura e a 
não compreensão de que ela é útil e que podemos usufruir dos conhecimentos 
literários, como afirma Frantz (2001, p. 36) “Nesse caso a principal função que 
assume a literatura é a de apresentar ao seu leitor uma visão aberta de mundo, 
com novas possibilidades de interpretação da realidade.” 

O não entendimento do que seja a Literatura leva consequentemente à 
rejeição. Isso ficou bem marcado, porque quando interrogados se gostavam de 
estudar literatura, a grande maioria dos estudantes respondeu que não gostava 
de estudar literatura. Alguns foram bem mais enfáticos, declarando que: “eu 
odeio literatura, porque eu não entendo nada de literatura, nada de português, 
ainda mais quando a professora pede pra gente ler aqueles livros que a gente 
não entende nada.” Oliveira (2010, p. 175) explica essa rejeição, dizendo que: 

 
Forçar estudantes adolescentes a lerem obras literárias para 
as quais ainda não estão preparados não é nada bom para 
a formação de futuros leitores de textos leitores. Afinal, por 
não estarem maduros para essas leituras, os estudantes 
acabam não entendendo direito o que estão lendo e, por 
isso, acabam não gostando dos clássicos. 
 

Fica evidente que o professor precisa repensar suas estratégias de 
ensino para ajudar seus alunos a superarem essas dificuldades que acarretam 
o baixo índice de interesse dos alunos pela leitura literária. 
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 As possíveis causas da prática reduzida da leitura literária  
 

Conhecendo as concepções dos professores e alunos em relação à 
literatura, é possível entender qual o motivo que leva os alunos a não gostarem 
de fazer leituras literárias.  

Na opinião de Lajolo e Abreu (apud MARTINS, 2006, p. 84)  
 

É fundamental que a leitura literária seja abordada na 
escola, tendo em vista as contribuições da teoria da 
literatura, as quais certamente podem facilitar a interação do 
leitor com o texto literário. Alguns autores acreditam que as 
teorias literárias, embora não tenham contribuído 
diretamente para a prática escolar, influenciam bastante o 
contexto de sala de aula. 
  

A leitura literária no ambiente escolar deve ser enfatizada de maneira 
prazerosa, pois o professor como mediador deve desenvolver estratégias 
pedagógicas, que influenciem os alunos a manter contato com o texto literário, 
na procura do prazer pelo conhecimento ou pelas descobertas que um livro de 
literatura pode possibilitar ao seu leitor. Em outras palavras, o aluno precisa 
encontrar na literatura a chave para abrir portas e janelas de um mundo 
mágico, fantasioso e de grandes possibilidades que garantam o acesso aos 
bens culturais da humanidade.  

Por isso, as práticas de leituras literárias devem ser desenvolvidas na 
escola, para possibilitar ao aluno a obtenção do contato com uma realidade 
linguística diferente daquela, que ele esta acostumado a vivenciar. Além disso, 
criar meios que possam integrar os alunos a desenvolver sua prática 
discursiva, disponibilizando vários acervos de leitura.  

Mas, segundo os alunos, a escola não oferece as devidas condições 
para se praticar a leitura literária, principalmente porque os acervos existentes 
na biblioteca da escola não são suficientes para despertar o interesse dos 
alunos pela busca de conhecimento. Segundo as informações dadas por um 
aluno do 2º ano, sua professora gosta muito de ler livros literários, e sempre 
indica vários livros que despertam curiosidades nos alunos, mas quando eles 
fazem a busca desses livros, os alunos não os encontram na biblioteca, ou às 
vezes a professora passa algum trabalho sobre outras obras literárias, e é 
preciso pesquisar na internet porque na biblioteca não tem.  

E para confirmar tal afirmação foi realizada uma observação na 
biblioteca da escola e verificou-se que a biblioteca possui grande quantidade 
de livros literários voltados para a literatura brasileira, e são livros que atendem 
apenas às necessidades de cada nível médio, ou seja, para trabalhar a 
literatura, principalmente a brasileira nas turmas de 1º, 2º e 3º ano. Isso se 
deve porque, os alunos do ensino médio, estão sendo preparados para o 
vestibular e o conhecimento das obras literárias, principalmente da literatura 
brasileira é o mais exigido pela escola. Assim os professores precisam seguir 
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as exigências da instituição, para que os alunos possam obter conhecimento 
necessário destas obras, para que atinjam resultados satisfatórios, por 
exemplo, no simulado do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) que é 
aplicado nas turmas de ensino médio, assim como também outros concursos 
que exigem conhecimentos de literatura.  

Quando indagados se gostavam de fazer leituras literárias, a maioria dos 
alunos, afirmou que gosta de ler textos literários. Mas, verificou-se que esta 
afirmação somente é válida, quando os alunos estão inseridos dentro do 
ambiente escolar, ou seja, a leitura literária é realizada apenas quando o 
professor impõe dentro da sala de aula, para fins educativos, a leitura de 
determinado livro literário. Por isso, quando os alunos afirmaram que gostavam 
de fazer leituras literárias eles queriam dizer, que a referida leitura somente 
acontecia, quando estavam na sala de aula, pois fora dela a leitura literária é 
praticamente inexistente.  

Isso se constatou, a partir das respostas dadas a pergunta  “fora da 
escola, você ler algum tipo de texto literário,” a maioria respondeu quase que 
unânime: “ Não leio, pois, não gosto de ler.”   

Cabe ainda ressaltar, que para chegar a esta conclusão, de que os 
alunos apenas fazem a leitura literária quando estão dentro do ambiente 
escolar, também foram analisados alguns depoimentos feitos pelas 
professoras, que afirmaram que são poucos os alunos que conseguem fazer 
uma leitura literária, pois segundo elas, quando são apresentados os livros 
literários para a realização de leituras, a maioria dos discentes diz que não 
gosta de ler, que dá sono, outros apenas iniciam a leitura, e isso significa que 
são poucos os que conseguem ler um livro todo. Enfim, são vários motivos que 
os alunos apresentam para não praticar a leitura, ficando uma sensação que a 
leitura literária é realizada por obrigação, que os alunos têm quer cumprir para 
poder passar de ano.  

Assim, as professoras afirmam que essa prática reduzida da leitura 
literária está na falta do hábito da leitura e que é uma problemática que 
enfrentam diariamente. Nesse mesmo sentido, Carvalho (2008, p. 65) afirma 
que “[...] é preciso insistir em uma prática pedagógica de leitura que transcenda 
ao senso comum do discurso sobre leitura na aula de língua portuguesa, 
resumindo aqui, em poucas palavras: criação do hábito, instalação do gosto e 
prática de leitura.”  
 
 O ensino da literatura e a formação leitora dos alunos  
 

Levando em consideração as observações realizadas, constatou-se que 
o ensino de literatura possibilita um resultado parcialmente satisfatório no 
processo de aprendizagem de literatura. As docentes realmente se 
preocupavam com a questão da falta do hábito da leitura de seus alunos, e 
enfatizavam dentro da sala de aula o texto literário como ferramenta de 
estímulo e prazer pelo conhecimento de mundo, seja ele cultural, político, 
econômico ou social. Além disso, sempre priorizavam a literatura como o ponto 
de partida para desenvolverem a prática da escrita e do estudo da língua. Tal 
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procedimento metodológico é muito importante, pois, conforme Martins (2006, 
p. 90) 

É necessário que o aluno compreenda a literatura como 
fenômeno cultural, histórico e social, instrumento político capaz 
de revelar as contradições e conflitos da realidade. Ao trabalhar 
com a leitura literária o professor pode orientar os alunos para 
a função ideológica dos textos literários, na medida em que 
“antes de se transformar em discurso estático, subverter a 
ordem provável da língua para alcançar determinados efeitos 
de comunicação, a literatura “se alimenta” na fonte de valores 
de cultura.  
 

Assim, o aluno deve compreender que a literatura não significa apenas 
ler um texto literário, mas sim assumir uma atitude crítica em relação ao 
mundo, na medida em que o aluno identifique os valores culturais e sociais de 
uma realidade. A autora acrescenta ainda, que a partir da literatura, os alunos 
usufruindo da sua linguagem, podem fazer diversas interpretações, a partir de 
suas ideias e opiniões sobre o texto. Desse modo, a literatura deveria ser 
compreendida pelo aluno, como produção artística inserida na cultura, 
ajudando o aluno a compreender a si próprio e seu mundo.  

Entretanto, essas concepções ainda não foram apreendidas pelos 
alunos. Essa constatação foi feita, em uma das observações na turma do 2º 
ano, quando a professora trabalhou com uma atividade chamada de loteria 
literária. Ela nomeou dois autores da literatura brasileira, chamados Raul 
Pompéia e Aluisio Azevedo. O objetivo da atividade era levar ao conhecimento 
dos alunos de forma interessante, a vida e obra dos autores para que os alunos 
pudessem debater e discutir sobre seus conhecimentos, interagindo com o 
texto. No primeiro momento a professora explicou detalhadamente os 
procedimentos do trabalho, que consistiu primeiramente na formação de cinco 
grupos compostos de seis e sete componentes, depois a professora entregou a 
biografia dos autores aos respectivos grupos, para que fizessem a leitura e 
depois formulassem 10 perguntas com três opções de respostas para que os 
demais grupos pudessem escolher a alternativa correta da loteria literária. E 
como os alunos estavam finalizando o fichamento da obra O Cortiço de Aluísio 
de Azevedo, o trabalho sobre a loteria literária se estendeu por uma semana, 
tempo suficiente para que cada grupo pudesse fazer o trabalho. 

Embora alguns grupos tenham recebido a biografia do mesmo autor, 
estes também poderiam participar na escolha das respostas. E para realizar a 
apresentação deste trabalho, os alunos teriam que fazer em forma de slide 
para que toda a classe pudesse visualizar com clareza o trabalho de todo o 
grupo, assim os alunos fizeram uso dos recursos tecnológicos disponíveis na 
sala de mídia da escola, como: data show e o computador.  

A partir das observações, ocorridas no processo de ensino e 
aprendizagem de literatura nesta turma, percebeu-se que no primeiro momento 
surgiram várias dúvidas em relação ao trabalho, principalmente na maneira de 
elaborar as perguntas. Então para facilitar o entendimento dos alunos, a 
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professora mostrou alguns modelos da loteria literária apresentada por outras 
turmas.  

Em relação à leitura do texto, observou-se que apenas três ou quatro 
alunos dos grupos se interessaram para ler de imediato o texto, os demais 
apenas deram uma olhadinha e prosseguiam para seu colega ao lado. E o 
resultado foi que muitos alunos não leram e não fizeram o trabalho; poucos se 
dedicaram e apresentaram bem o trabalho. 

Assim, comprovou-se que as professoras tentam desenvolver trabalhos, 
objetivando a prática da leitura literária, mas os estudantes não participam de 
forma satisfatória. No ensino de língua portuguesa, as docentes procuram 
utilizar sempre textos literários, com o propósito de aproximar cada vez mais os 
alunos do texto e ao mesmo tempo despertar o gosto pela leitura literária.   

Portanto, pode-se afirmar que as professoras compreendem que 
trabalhar literatura e língua portuguesa é indissociável, e acreditam que a partir 
da interação entre o professor, aluno e texto literário, o ensino da literatura se 
torna relevante e significativo no processo de aprendizagem.  

E para que o ensino da literatura se torne significativa, o uso de 
diversificadas metodologias pode contribuir e enriquecer esta prática. 
Principalmente no ensino médio, em que a prática da leitura é extremamente 
exigida dos alunos. Nessa perspectiva, Martins (2006, p. 84) declara que:  

 
No ensino médio, a sistematização de certos conceitos 
específicos da teoria e crítica literárias precisa alcançar maior 
profundidade, exigindo-se do aluno um repertório mais amplo 
de leituras e o conhecimento da organização estética da obra 
literária.  
 

Segundo o depoimento da professora do 2º ano, ela também utiliza os 
gêneros textuais como instrumentos didáticos para ampliar o conhecimento dos 
alunos e o contato com os diferentes modos de leitura, como por exemplo, uma 
notícia, artigos, bula de remédio, músicas, crônicas e outros. Quanto a esses 
procedimentos, Martins (2006, p. 93) afirma que “É preciso, pois, diversificar as 
atividades e os recursos didáticos utilizados, para atrair o aluno ao estudo da 
literatura.”  

Sabe-se que hoje existem diversos textos literários a serem trabalhados 
com o ensino de literatura, que possibilitam ao professor, utilizar diversas 
metodologias criativas e divertidas para a obtenção de um resultado satisfatório 
no ensino de literatura, ao mesmo tempo em que são trabalhadas diversidades 
de textos literários, também desperta o interesse dos alunos pela prática da 
leitura e no aperfeiçoamento da escrita. “Nesse sentido, há uma necessidade 
evidente de reavaliação das metodologias direcionadas ao ensino de literatura, 
visando à busca de alternativas didáticas de ensino-aprendizagem capazes de 
motivar os alunos à leitura por prazer.” (MARTINS, 2006, p. 91).  

Tudo indica que a prática pedagógica da professora no ensino de 
literatura está sendo de grande valia para o processo de aprendizagem dos 
alunos. Assim, como as demais professoras que também estão empenhadas 
em favorecer uma aprendizagem significativa no ambiente escolar. Então, se 
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pode perceber que as docentes utilizando de seus conhecimentos 
metodológicos adquiridos nas suas áreas de formação, estão colocando em 
prática seus conhecimentos e mostrando que realmente estão preocupadas 
com o desenvolvimento e formação dos alunos, em relação à leitura literária.  

Entretanto, não cabe apenas ao professor se responsabilizar por formar 
alunos leitores, cabe também à escola propiciar alternativas que favoreçam ao 
aluno obter o contato com a leitura literária, ou seja, a escola como ponto de 
referência no aprendizado dos alunos, deve incentivar o uso de estratégias 
inovadoras e motivadoras que possam contribuir na construção do 
conhecimento e desenvolvimento dos alunos.  

Segundo os estudantes, o ensino da literatura atende às expectativas de 
formação leitora dos alunos. Sendo que a maioria dos discentes que afirmaram 
que o ensino da literatura no ensino médio se torna importante nesta fase de 
conhecimento, principalmente por causa do vestibular, pois segundo eles, 
quando ingressarem na universidade, obterão algum tipo de conhecimento 
sobre a literatura. Sendo assim, o ensino da literatura, como afirma Zilberman 
(2010, p. 211) “[...] reduz-se a uma chave de convenções, a ser denominada 
por meio da memorização, para se alcançar bons resultados em concursos, de 
que o vestibular é, até agora, o representante mais credenciado.”  

Percebeu-se, portanto, que há uma confusão quanto à pergunta feita, 
pois no entendimento dos alunos, os conhecimentos literários servem para 
concursos vestibulares, contrariamente, ao que afirma a autora. Portanto, o 
ensino da literatura não tem atendido às expectativas para a formação leitora 
dos alunos. Neste sentido Zilberman esclarece que “seria desejável que o 
ensino médio estivesse plenamente envolvido com a política de formação de 
leitores jovens. Afinal, é durante esse período vivenciado, sobretudo entre os 
14 e 18 anos, que se forma a consciência de cidadania, isto é, a ideia de 
pertencimento de um sujeito a uma sociedade, a um grupo e a um tempo. ” 

Somente assim, se constituirá a plena formação de alunos pelo prazer 
da prática da leitura literária que pode ser realizada em todos os ambientes, 
seja no trabalho, na escola, na rua, na universidade. Enfim, os alunos devem 
obter este conhecimento para que esta prática possa transformar-se em hábito.  
 
 
Considerações finais 
 

Sabe-se que a literatura propicia aos alunos meios para ampliar seus 
conhecimentos de mundo, baseada na realidade que cada um vivencia. Por 
isso, a escola sendo a principal instituição de ensino que prioriza o contato 
maior do aluno com os livros literários, deve sempre criar projetos pedagógicos 
que envolvam os alunos, professores e toda a comunidade escolar, para que 
juntos possam desenvolver e ampliar o número de leitores, com o intuito de 
despertar o prazer pela leitura. De acordo com os resultados alcançados pode-
se afirmar que há professores comprometidos com este intento, porém, é 
necessário que seja promovida uma política voltada para a formação de 
leitores. E isso somente é possível quando há comprometimento com todos os 
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membros da escola, pois isso é um trabalho coletivo, um trabalho realmente de 
uma equipe.  

Além disso, é imprescindível que os profissionais da educação e os 
alunos tenham a visão de que a literatura é um processo que envolve o 
conhecimento cultural, econômico, social, político, e que a literatura permite 
conhecer a história dos nossos antepassados e até mesmo conhecer nossa 
própria história.  

Por fim, é importante saber que os alunos conforme vão crescendo, 
começam a despertar interesse por outros tipos de leitura, ou seja, os seus 
interesses vão se modificando ao longo do tempo. Isso significa que o 
professor, usufruindo de suas qualificações, como leitor, deve criar 
oportunidades para o aluno escolher suas próprias leituras. Assim, contribuirá 
decisivamente na formação leitora de cada um. 
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RESUMO  

Este trabalho se propõe a levantar uma discussão sobre a 

produção do gênero dramático para crianças e jovens no 

Brasil. Esse objetivo tem origem no interesse do mercado 

editorial brasileiro em oferecer obras de qualidade para 

estes segmentos, visto ser um público em crescente 

expansão. Pensar no gênero dramático destinado a leitores 

em formação não procura apenas tecer considerações 

sobre como isso pode ser aplicado em sala de aula e, muito 

menos, se a apresentação teatral do texto lido se faz 

necessária. Pelo contrário, as crianças e os jovens não se 

habituaram a ler textos dramáticos exatamente por conter 

neles a excessiva teatralização escolar. Desse modo, só se 

lê o que pode ser representado ou resumido em trabalhos 

ou “provas do livro”. Desse modo, este trabalho apresenta o 

lugar do gênero dramático nos acervos do PNBE (Programa 

Nacional Biblioteca da Escola), tomando como exemplos 

obras destinadas ao Ensino Fundamental I. Cumprindo esse 

objetivo, propomos a seguinte sequência: 1). Aspectos do 

gênero dramático ou teatro; 2). O PNBE e o lugar do teatro 

nos acervos distribuídos às escolas públicas brasileiras, no 

segmento do Ensino Fundamental I.  

PALAVRAS-CHAVE: teatro; literatura infantil e juvenil; 

PNBE. 
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Introdução 

 
É indiscutível a importância do teatro como forma artístico-literária na 

cultura ocidental. Em todos os tempos e em todas as épocas, o gênero sempre 
esteve ligado à formação individual e coletiva dos seres humanos. O teatro 
comunica, ao vivo, ideias, reflexões e conflitos humanos e, constitui-se, por 
isso, objeto para estudar as relações entre os seres humanos e os momentos 
históricos e sociais que os envolvem.  

RESUMO: Este trabalho se propõe a levantar uma 
discussão sobre a produção do gênero dramático para 
crianças e jovens no Brasil. Esse objetivo tem origem no 
interesse do mercado editorial brasileiro em oferecer 
obras de qualidade para estes segmentos, visto ser um 
público em crescente expansão. Pensar no gênero 
dramático destinado a leitores em formação não procura 
apenas tecer considerações sobre como isso pode ser 
aplicado em sala de aula e, muito menos, se a 
apresentação teatral do texto lido se faz necessária. Pelo 
contrário, as crianças e os jovens não se habituaram a ler 
textos dramáticos exatamente por conter neles a 
excessiva teatralização escolar. Desse modo, só se lê o 
que pode ser representado ou resumido em trabalhos ou 
“provas do livro”. Desse modo, este trabalho apresenta o 
lugar do gênero dramático nos acervos do PNBE 
(Programa Nacional Biblioteca da Escola), tomando 
como exemplos obras destinadas ao Ensino 
Fundamental I. Cumprindo esse objetivo, propomos a 
seguinte sequência: 1). Aspectos do gênero dramático ou 
teatro; 2). O PNBE e o lugar do teatro nos acervos 
distribuídos às escolas públicas brasileiras, no segmento 
do Ensino Fundamental I. 
 
PALAVRAS-CHAVE: teatro; literatura infantil e juvenil; 
PNBE. 
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No século XX, com a massificação da arte, o teatro passa a ser 
explorado pela indústria cultural que o destina a diferentes públicos. É assim 
também com a chamada literatura infantil, que surge na Europa no contexto de 
consolidação da sociedade burguesa no séc. XVII, mas que, a partir da 
segunda metade do séc. XX, por causa do surgimento do mercado editorial e 
de novos públicos consumidores, passa a ter um direcionamento diferenciado 
para jovens.  

Entretanto, no Brasil, a publicação dos gêneros literários, ao menos 
quando destinados ao público infantil e juvenil, não recebe o mesmo tratamento 
das editoras Assim, pela dificuldade de vir a público, a poesia e o teatro 
encontram nessa conjuntura mais dificuldades para que, em relação a eles, se 
fortaleça um esquema de criação, produção, circulação e consumo das obras, 
consequentemente, pouco ou quase nada são os estudos sobre esses dois 
gêneros.  

Isso não quer dizer que não sejam publicadas peças de teatro para 
crianças e jovens no Brasil. Com o investimento da indústria cultural no campo 
da cultura para esses dois públicos nas últimas décadas, observa-se que várias 
instâncias aparecem para legitimar o gênero para esses dois públicos no país. 
Entre outras, surgem prêmios, festivais, indicações oficiais de leitura, 
companhias que representam exclusivamente para o público infantil ou juvenil. 

Desse modo, o PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola) é 
fundamental para que possamos entender os ideais e as políticas públicas 
vigentes para a disseminação da leitura de todos os gêneros literários no 
perímetro da escola, sem exclusão das peças teatrais.  
 
 
O gênero dramático: conceitos e discussões 
 

Antes de iniciarmos nosso estudo sobre a presença e a qualidade de 
livros de gênero dramático ou teatro nos acervos do PNBE, de 2002 e 2003, é 
importante situarmos o texto teatral enquanto gênero literário, considerando 
algumas de suas especificidades. 

O teatro é uma arte que permanece na memória de quem a presenciou, 
pois cada apresentação é única. Segundo Anne Ubersfeld, “a representação é 
uma coisa instantânea, perecível, somente o texto é duradouro”. 
(UBERSFELD, 1978, p. 8). Por isso, apesar de ter se desenvolvido voltado 
para a representação nos palcos, o teatro se solidificou enquanto gênero 
literário escrito e também sua produção escrita avançou na relação dicotômica 
forma X conteúdo. 

O livro Teoria do drama moderno (2001), de Peter Szondi, é uma 
ferramenta importante para a fundamentação crítica das discussões sobre a 
evolução do teatro moderno. 

Para Szondi (2001), cada obra fornece as premissas para a sua 
interpretação. O autor acredita que as obras se articulam no tempo e a 
importância delas não se deve ao fato de expor um aspecto da realidade, social 
ou individual, mas na maneira como se faz isso. Segundo o autor, não 
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devemos só pensar as características e os limites dos gêneros poéticos 
modernos, a partir da análise das próprias obras, mas a partir do modo como 
elas se constituíram historicamente. Desse modo, a preocupação do autor é 
conceber um processo de historicização da poética em que identifica as 
oposições entre os sistemas formais e as mudanças históricas, entre os 
exemplos do passado e as práticas do presente.  

Trata-se de esquematizar como os gêneros artísticos são pensados 
como manifestações próprias de cada época e não como formas pré-
estabelecidas, alheias à história, ou seja, como regras prescritas. Para Szondi, 
nesse contexto, as categorias fundamentais dos gêneros poéticos tornam-se 
dialéticas, ou seja, assimilam-se inteiramente ao regime da contradição e é 
nessa linha de reflexão que propõe a sua teoria. 
 Segundo Szondi, na “antinomia interna” de cada obra em particular é 
estabelecida uma relação entre o "enunciado da forma" e o "enunciado do 
conteúdo". Para ele, ambos se criticam um ao outro e apontam um no outro os 
seus próprios limites, historicizando-se e fundindo-se nesse processo.  

Szondi, ao discutir as mudanças por que passam as artes, procura 
avaliar o processo em que a crise de um gênero possibilita ou impõe a 
alteração de sua forma tradicional, muitas vezes, a partir de um campo 
temático novo que tenta se adequar a ela. Desse modo, estamos sempre 
caminhando para mudanças na “forma” e no “conteúdo”. No entanto, enquanto 
muitos gêneros textuais e literários se fundiram ou “se misturaram”, o gênero 
dramático modificou-se dentro de seu próprio círculo fechado em si e em suas 
raízes históricas. 

Esse debate conduz às discussões sobre a especificidade de cada 
gênero e, nesse sentido, como resume Vilibor (2010), a relação entre literatura 
e teatro é complexa. Entre outras questões, isso se dá em função da relação 
que estabelece com os gêneros épico e lírico e também porque, ainda que lido, 
o texto pressupõe o espetáculo teatral, o que implica novas condições de 
produção, circulação e recepção. Para ele, assim como para Szondi (2001), é 
preciso notar que os gêneros são construções históricas e, por isso, modificam-
se de acordo com as configurações políticas e sociais dos contextos em que 
estão inseridos. 

Todos os elementos extra-textuais a determinada obra influenciam na 
representação, formando outra obra. A partir do século XX, a moderna teoria 
do teatro vê com cautela uma definição do texto dramático que o identifique e o 
diferencie, pois a tendência contemporânea é a de que é possível utilizar 
qualquer tipo de texto para uma eventual encenação. Para Patrice Pavis, “todo 
texto é teatralizável, a partir do momento que o usam em cena” (PAVIS, 1999, 
p. 405). 

Contudo, mesmo assim, é possível esboçar algumas características que 
constituem o gênero dramático, pois o texto teatral traz, em sua estrutura, 
marcas específicas: diálogos, conflito, situação dramática, noção de 
personagem e, muitas vezes, ausência de narrador. No modo dramático, há o 
uso exclusivo da cena: “por cena entenda-se a representação do diálogo das 



 

 

 

307 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

307 

personagens, efetuada por meio do uso do discurso direto” (FRANCO JUNIOR, 
2003, p. 41).  

Uma das características mais importantes se define quando este gênero 
apresenta as suas personagens emancipadas de um narrador. Esse aspecto 
diminui a distância entre o sujeito e o objeto, o qual se apresenta somente 
diante do espectador (SZONDI, 2001).  

Outro ponto importante diz respeito à questão temporal, pois no teatro, 
diferentemente do gênero épico que trabalha com o passado e do gênero lírico 
que almeja um presente eterno, o tempo é sempre o presente, baseado e 
desdobrado no diálogo dos personagens, que é a base para o conflito 
dramático. Desse modo, sempre recebemos informações sobre o passado a 
partir das próprias personagens em seus diálogos. O encadeamento das ações 
se direcionam a resolução dos conflitos. Isso faz com que a trama geralmente 
se inicie pelo modo in media res, o que insere na discussão a questão das 
anacronias (SZONDI, 2001). 

As rubricas ou didascálias constituem outro elemento específico do texto 
teatral. Ao indicar os elementos do cenário ou intenções de falas, remetem 
diretamente à montagem, criando tempo e espaços próprios e definindo a 
ambientação das ações. 

Patrice Pavis (1999, p. 206) assim define a rubrica:    
 
Todo texto (quase sempre escrito pelo dramaturgo, mas às 
vezes aumentado pelos editores como para SHAKESPEARE) 
não pronunciado pelos atores e destinado a esclarecer ao leitor 
a compreensão ou o modo de apresentação da peça. Por 
exemplo: nome das personagens, indicações das entradas e 
saídas, descrição dos lugares, anotações para a interpretação 
etc.  
 

Costa (2002) aponta que a rubrica é o elemento de ligação entre o texto 
escrito e a apresentação cênica, refletindo a posição crítica do autor a respeito 
do fazer teatral. Neste artigo, não consideramos as possibilidades cênicas do 
texto teatral, mas tratamos do texto dramático enquanto gênero literário, 
enquanto leitura literária e, nesse sentido, ressaltamos a importância da rubrica 
e das outras especificidades do gênero, como elementos de indeterminação do 
texto, responsáveis por convocar o leitor a exercer sua participação e co-
autoria na obra.  

Diante disso, passamos a refletir sobre a leitura do texto teatral. Se, por 
um lado, a leitura do texto dramático pode trazer dificuldades, por outro, pode 
proporcionar prazer. Costa (2002, p. 170) esclarece que 

 
ao olharmos o espetáculo ao vivo, mergulhamos na interação, 
entre esses signos no momento mesmo em que se produzem, 
no calor da hora. Ao olharmos a página escrita, acionamos 
mecanismos imaginários que transformam em cores, luzes, 
sons, movimentos e magia as letras bidimensionais, silenciosas 
e monocromáticas.  
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A indeterminação do texto dramático faz do gênero um terreno instável e 

esta é uma questão crucial para a leitura, visto que o texto fica aberto para 
concretizações divergentes. Locais, tempo, aspectos físicos variam em função 
da leitura e da elucidação do contexto social do leitor.  

Entendemos que essa instabilidade do texto dramático possa ser 
entendida, com base nas teorias recepcionais, como fator estimulante para o 
preenchimento dos vazios, proporcionando leituras e releituras interessantes e, 
assim, atuar como fator importante na formação do leitor crítico. No entanto, 
essa mesma instabilidade pode provocar, no leitor despreparado, uma 
desorientação. Essa dificuldade pode ser um dos motivos que tenha levado 
professores não habituados a essas leituras a um afastamento pessoal da 
leitura do texto dramático e, consequentemente, privando os alunos do contato 
com este gênero literário. É fato comprovado em escolas e institutos de ensino 
que o texto teatral ou gênero dramático é o menos lido por alunos dos Ensinos 
Fundamental (1º a 9º ano) e Médio. No próximo tópico, conheceremos mais 
sobre o texto de teatro para crianças e jovens. 
 
 
O texto de teatro para crianças e jovens 

 
É preciso levantarmos algumas questões que envolvem problemas 

enfrentados pelo teatro infantil e, para isso, elaboramos um pequeno histórico 
dos caminhos trilhados pelo teatro infantil no Brasil. Lembrando que somente 
neste início de século temos encontrado raras distinções entre a literatura 
infantil e juvenil. 

O teatro infantil pode ser explicado como um teatro cujo destinatário 
principal é a criança. Assim como a produção de literatura infantil enfrenta um 
preconceito, por se dirigir a um público não amadurecido, da mesma forma, o 
teatro infantil sofre um status de inferioridade, sendo considerado, em muitos 
setores, como uma arte menor, um estágio por que passam dramaturgos, 
atores e diretores, com o objetivo de alcançar o teatro adulto. 

No contexto atual do teatro infantil, encontramos variedade e diversidade 
de temas, de abordagens e até de qualidade. Como em todas as áreas, há 
profissionais menos qualificados que se utilizam de adaptações de histórias 
conhecidas ou de programas televisivos, que divertem e, ao mesmo tempo, 
empobrecem o cenário da produção teatral infantil e juvenil. 

Ângela Paiva (2000, p. 65) comenta que 
 
o costume dessas montagens, em geral de péssima qualidade, 
é substituir um bom texto e uma produção cuidada por eternas 
adaptações de contos tradicionais ou pelo aproveitamento de 
personagens de programas de televisão ou filmes. Com isso, 
vai-se criando uma passividade no espectador infantil, que 
passa a ver as salas de espetáculo como locais muito chatos 
em função das parcas e redundantes produções que são 
apresentadas.  
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O teatro brasileiro nasceu com o início da colonização, mais 
especificamente com o início da catequização. Segundo Magaldi (1962, p. 12), 
devemos o início do teatro brasileiro a José de Anchieta:   

 
Na tarefa civilizadora do gentio e também dos portugueses que 
para aqui vieram, o jesuíta José de Anchieta, nascido nas 
Canárias, escreveu e representou os primeiros autos 
compostos no país. Era um estrangeiro que trazia do centro 
colonizador o instrumento cênico, de alcance seguro na 
catequese. Mas, ao invés de impor na nova terra os padrões 
europeus, logo se afeiçoou ao espírito indígena, chegando a 
realizar peças inteiras na língua tupi.  
 

Quando pensamos nas primeiras encenações teatrais realizadas no 
país, chegamos ao teatro jesuítico, que, no século XVI, utilizava a forma 
dramática como instrumento pedagógico voltado para a catequese dos 
indígenas brasileiros. A esses espetáculos comparecia um público enorme, em 
meio ao qual, certamente, muitas crianças.  

Em 1897, Olavo Bilac e Coelho Neto publicam uma obra intitulada 
Theatro Infantil, sendo que o próprio Coelho Neto publica outra, com o mesmo 
título, em 1928. No ano de 1938, Henrique Pongetti e Joraci Camargo lançam 
seu Teatro da criança e Figueiredo Pimentel, a obra Theatrinho infantil. Cabe 
ressaltar que esses textos eram de cunho moralizante e nacionalista e a escola 
detinha o monopólio do teatro para crianças. Deve-se à escola um papel 
fundamental na transformação da sociedade brasileira dos séculos XIX e XX. 
Assim,  

 
como é à instituição escolar que as sociedades modernas 
confiam a iniciação da infância tanto em seus valores 
ideológicos, quanto nas habilidades, técnicas e conhecimentos 
necessários inclusive à produção de bens culturais, é entre os 
séculos XIX e XX que se abre espaço, nas terras brasileiras, 
pra um tipo de produção didática e literária dirigida em 
particular para um público infantil (ZILBERMANN; LAJOLO, 
1984, p. 25). 

 
O nascimento oficial do teatro infantil brasileiro ocorre com a estreia, em 

1948, de O casaco encantado, de Lucia Benedetti, pois esta foi a primeira vez 
que uma companhia de atores profissionais realizou um espetáculo teatral 
especialmente voltado para o público infantil.  

Quando se monta uma peça, não é essencial que se utilize um texto 
dramático. Muitas vezes, são adaptadas histórias conhecidas como matéria-
prima para encenações teatrais para crianças. Zilberman (2005) afirma que boa 
parte das histórias endereçadas à infância pode ser adaptada para o tablado, 
pois se baseia na ação de um herói imediatamente reconhecível. Assim, os 
encenadores dispõem de um acervo duradouro de temas e enredos, garantindo 
a contínua produção teatral. A facilidade tem consequências: é relativamente 
pequeno o número de obras escritas em princípio para o palco, isto é, que não 
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resultem do ajuste de uma trama conhecida às disponibilidades dos atores e às 
condições do fazer dramático. (ZILBERMAN, 2005, p. 144-145)  

É importante que se reconheça em Maria Clara Machado, a principal 
responsável pelo desenvolvimento da dramaturgia brasileira para crianças. 
Além de autora, Maria Clara Machado foi também a responsável pela criação 
de “O Tablado”, uma escola de atores e núcleo produtor de espetáculos 
infantis. A importância do “Tablado” vai além da atividade convencional de uma 
escola de teatro, pois formou talentos, público, profissionais de cenários, 
figurinos, iluminação, trazendo técnica, competência e dignidade para o teatro 
infantil brasileiro. Para Camarotti (1984, p. 18),  

 
[...] grandes nomes do teatro brasileiro, entre autores, diretores, 
atores, cenógrafos, figurinistas e técnicos, além de ter atuado 
como elemento gerador de outros grupos e de exercer grande 
influência, por meio de sua principal responsável, sobre os 
jovens atores que foram surgindo a partir daí.  
 

A estreia de Maria Clara Machado foi em 1953, com o texto O boi e o 
burro a caminho de Belém. Em 1954, foi a vez de O rapto das cebolinhas, 
distribuído em um dos acervos do PNBE 2002, e, em 1955, com Pluft, o 
Fantasminha, a autora alcançou o grande público e conquistou a crítica. 

Muitos foram os sucessos de Maria Clara Machado e do “Tablado”.  A 
autora elevou a dramaturgia infantil a um patamar de excelência, privilegiou 
personagens infantis, o humor, a trama, e as soluções surgem sempre a partir 
de iniciativas das personagens. Seguindo o exemplo do “Tablado”, surgem, 
então, outros grupos, outras escolas e outros textos.  

Na década de 70, o teatro infantil assume status de gênero específico, 
com direito à crítica especializada, encontros, seminários e discussões acerca 
de suas especificidades. Além de assumir temas mais profundos e 
contestadores, o teatro infantil discute questões sociais e de poder. São dessa 
época os seguintes trabalhos: Teatro Navegando, de Lucia Coelho, Os 
Saltimbancos, de Chico Buarque de Holanda, o Grupo Hombu, de Silvia 
Aderne e Beto Combra, o Teatro Quintal, de Bia Bedran e o Grupo de Teatro 
Vento Forte, de Ilo Krugli. Também, no mesmo período, nasce a Casa de 
Ensaio, de Sylvia Orthof, montando produções infantis a partir de textos de sua 
autoria e com características absolutamente originais.  

São várias as ações que têm legitimado e fortalecido o gênero dramático 
para crianças e jovens no País. Como exemplo, podem ser citados prêmios 
literários (FNLIJ), prêmios ligados à produção e circulação (APCA, Coca-Cola 
de teatro infantil, Coca-cola de teatro jovem, APETESP), Programas oficiais de 
leitura disseminados pelo Governo Federal (Literatura em minha casa, PNBE), 
revistas eletrônicas especializadas, catálogos de editoras, Instituições sem fins 
lucrativos que visam à união dos profissionais da área e a expansão de um 
teatro de qualidade (CBTIJ – Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e a 
Juventude, CPT – Cooperativa Paulista de Teatro), companhias que encenam 
teatro especialmente para o público infantil e juvenil (A caixa de fuxico e Cia 
Trololó de Teatro/SP, Associação de Teatro Luz e Cena e Grupo Cuidado que 
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Mancha/RS, Ateliê de Criação Teatral e Cia do Abração/PR, Grupo Moitará e a 
Cia de Tadeu Aguiar - subvencionada pela UNESCO – no Rio de Janeiro). 

Diante do exposto, se o mercado editorial para obras dramáticas, dentro 
do campo da literatura infantil e juvenil, mesmo com a agitação dos últimos 
anos, ainda é incipiente, principalmente se comparado com o mercado de 
narrativas e se é nítida a falta de pesquisas acadêmicas que atualizem o tema, 
pode se inferir também que a principal questão que se apresenta, diante de tal 
desprestígio, é que se ignora a importância do texto dramático para a formação 
de leitores no País. Desse modo, é relevante que se realizem estudos que 
busquem dar validade ao caráter dramático dentro do espaço editorial e 
escolar. Nos acervos do PNBE, por exemplo, ainda é muito pequeno o espaço 
do texto teatral. É o que veremos a seguir. 

 
  

PNBE e a distribuição de livros de teatro 
 
 Escolhemos a título de exemplo obras do gênero dramático ou teatro 
distribuídas pelo PNBE 2002 e 2003, pois, nestes dois anos Programa 
substituía o Programa Literatura em Minha Casa, vigente até 2001, quando o 
selo do PNBE já se encontra nas capas dos livros, dando início ao maior 
Programa de disseminação da leitura e da literatura já visto em escolas 
públicas brasileiras. 
 Nos acervos destinados à 4ª série ou 5º ano do Ensino Fundamental I, 
em 2002, tínhamos: 
 

ACERVO 1 
VOLUME 1 – POESIA – Simplesmente Drummond, de Carlos Drummond de 
Andrade. 
VOLUME 2 – CONTO – Meninos, eu conto: Bezerro sem mãe, de Rachel de 
Queiroz; Mãe, de Rubem Braga; Por um pé de feijão, de Antônio Torres; A 
menina da varanda, de Leo Cunha; Ministro, de Zélia Gattai; A bola e o goleiro, 
de Jorge Amado; A bailarina e o vaso chinês, de Marco Túlio Costa; Os 35 
camelos, de Malba Tahan; Macacos me mordam, de Fernando Sabino. 
VOLUME 3 – NOVELA – A terra dos meninos pelados, de Graciliano Ramos. 
VOLUME 4 – CLÁSSICO UNIVERSAL – O mágico de Oz, de L. Frank Baum. 
VOLUME 5 – TEATRO – História de lenços e ventos, de Ilo Krugli. 
* Informações retiradas das capas dos livros. 
 

ACERVO 2 
VOLUME 1 – POESIA – Poemas que contam a história: I-Juca Pirama (trecho), 
de Gonçalves Dias; O caçador de esmeraldas, de Olavo Bilac; O navio 
negreiro: tragédia do mar (trecho), de Castro Alves; Ouro Preto, de Manuel 
Bandeira; Romance XXXI ou De mais tropeiros, Romance LIX ou Da reflexão 
dos justos, de Cecília Meireles; Hino da independência, de Evaristo da Veiga; 
Auto do frade (trecho), de João Cabral de Melo Neto; O major, de Manuel 
Bandeira. 
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VOLUME 2 – CONTO – Em família: Plebiscito, de Artur Azevedo; Casa de vó é 
sempre domingo, de Marina Martinez; A maravilhosa ponte do meu irmão, de 
Ana Maria Machado; Meu amigo, o canguru, de Ziraldo; Felicidade Clandestina, 
de Clarice Lispector; A menina de lá, de João Guimarães Rosa. 
VOLUME 3 – NOVELA – A casa da madrinha, de Lygia Bojunga. 
VOLUME 4 – CLÁSSICO UNIVERSAL – Contos de Grimm: Animais 
encantados: A serpente branca, O ganso de ouro, A raposa e o gato, Os dois 
irmãos e Os sete corvos, de Jacob & Wilhelm Grimm, tradução e adaptação de 
Ana Maria Machado. 
VOLUME 5 – TEATRO – Zé Vagão da Roda Fina e sua mãe Leopoldina, de 
Sylvia Orthof. 
* Informações retiradas das capas dos livros. 
 

ACERVO 3 (sem o nome dos autores) 
VOLUME 1 – POESIA – Um poema puxa o outro. 
VOLUME 2 – CONTO – Conta que eu conto. 
VOLUME 3 – NOVELA – O irmão que veio de longe. 
VOLUME 4 – CLÁSSICO UNIVERSAL – As aventuras de Pinóquio. 
VOLUME 5 – TEATRO – O rapto das cebolinhas. 
* Informações retiradas das capas dos livros. 
 
 Em 2003, o PNBE enviou para as Escolas de Ensino Fundamental I  
quatro acervos, destinados aos alunos da 4ª série ou 5º ano. 
 

ACERVO 1 
VOLUME 1 – POESIA – Poesia das crianças: Meus oito anos e Minha mãe, de 
Casimiro de Abreu; O remédio, Deus e A avó, de Olavo Bilac; Infantilidade, de 
Artur Azevedo; Baladas, de Francisco Mangabeira; A órfã na costura, de 
Junqueira Freire; O sono de um anjo, de Luís Guimarães Júnior; Cromo e 
Berço, de B. Lopes; O vaga-lume, de Fagundes Varela; O caroço, Presente de 
Natal, O remédio e A avó, de Bastos Tigre; O patinho e O dedinho de mamãe, 
de Francisca Júlia e Júlio César da Silva; Robinson Crusoé, de Afonso Arinos; 
Para ir à lua, O vestido de Laura e Sonho de Olga, de Cecília Meireles; Sapo-
cururu, Versos de Natal, Velha chácara e Natal sem sinos, de Manuel 
Bandeira; Infância, de João Cabral de Melo Neto; Se as coisas fossem mães, 
de Sylvia Orthof; Seja bem-vinda, volte outra vez, Feijoada e Nana neném, de 
Ciça. 
VOLUME 2 – CONTO – Meninos e Meninas: Rubens, o semeador, Marília bela 
e Leila menina, de Ruth Rocha; O menino que espiava pra dentro, A menina 
que vivia perdendo e O natal de Manuel, de Ana Maria Machado; A história de 
José, de Sonia Robatto. 
VOLUME 3 – NOVELA – Do outro lado tem segredos, de Ana Maria Machado. 
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VOLUME 4 – CLÁSSICO UNIVERSAL – Clássicos de Verdade: mitos e lendas 
greco-romanas: Jupiter e os lenhadores, O urso e os viajantes, A gansa dos 
ovos de ouro, O leão velho, Teseu e o Minotauro, Dédalo e Ícaro, Cupido e 
Psiquê, Eco e Narciso, A tapeçaria de Aracne, Píramo e Tisbe, adaptação de 
Ana Maria Machado. 
VOLUME 5 – TEATRO – Os cigarras e os formigas, de Maria Clara Machado. 
* Informações retiradas das capas dos livros. 
 

ACERVO 2 
VOLUME 1 – POESIA – Poesia fora da estante para crianças: Alcides Buss, 
Dilan Camargo, Elias José, Gilberto Mendonça Teles, Henriqueta Lisboa, Mário 
da Silva Brito, Mauro Mota, Millôr Fernandes, Paulo Leminski, Paulo Seben, 
Roseana Murray, Sérgio Caparelli, Walmir Ayala. 
VOLUME 2 – CONTO – Histórias do Bruxo do Cosme Velho, de Machado de 
Assis. 
VOLUME 3 – NOVELA – Os meninos da Rua da Praia, de Sérgio Caparelli. 
VOLUME 4 – CLÁSSICO UNIVERSAL – Uma história de Natal, de Charles 
Dickens. 
VOLUME 5 – TEATRO – A fada que tinha ideias, de Fernanda Lopes de 
Almeida. 
* Informações retiradas das capas dos livros. 
 

ACERVO 3 
VOLUME 1 – POESIA – Fazedores de amanhecer: Augusto Massi, José Paulo 
Paes, Manoel de Barros, Ricardo Silvestrin, Tatiana Belinky e Thiago de Mello. 
VOLUME 2 – CONTO – Contos para rir e sonhar: Ruth Rocha e Sylvia Orthof. 
VOLUME 3 – NOVELA – Raul da Ferrugem Azul, de Ana Maria Machado. 
VOLUME 4 – CLÁSSICO UNIVERSAL – As loucas aventuras do Barão de 
Munchausen, de Rudolph Erich Raspe, tradução e adaptação de Heloisa 
Prieto. 
VOLUME 5 – TEATRO – Dois corações e quatro segredos: uma farsa poetica, 
de Beto Andretta e Liliana Iacocca. 
* Informações retiradas das capas dos livros. 
 

ACERVO 4 (sem o nome dos autores) 
VOLUME 1 – POESIA – Poemas do Mar. 
VOLUME 2 – CONTO – Contos da Escola. 
VOLUME 3 – NOVELA – Uólace e João Victor. 
VOLUME 4 – CLÁSSICO UNIVERSAL – Tom Sawyer. 
VOLUME 5 – TEATRO – Baile do Menino Deus, de Ronaldo Correia de Brito e 
Assis Lima, apresentação de Ruth Rocha. 
* Informações retiradas das capas dos livros. 
 
 Nestes dois primeiros anos do PNBE, a estrutura dos acervos 
distribuídos manteve-se igual: poesia, conto, novela, clássico universal e teatro. 
Nos anos seguintes, o que vemos é uma queda no número de obras de teatro, 
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em detrimento da narrativa. Em 2002 e 2003, portanto, temos sete obras 
distribuídas sob o gênero Teatro: História de lenços e ventos, de Ilo Krugli; Zé 
Vagão da Roda Fina e sua mãe Leopoldina, de Sylvia Orthof; O rapto das 
cebolinhas, de Maria Clara Machado; Os cigarras e os formigas, de Maria Clara 
Machado; A fada que tinha ideias, de Fernanda Lopes de Almeida; Dois 
corações e quatro segredos: uma farsa poetica, de Beto Andretta e Liliana 
Iacocca; Baile do Menino Deus, de Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima. 
 Analisando as obras podemos verificar se os traços do genero dramático 
ou teatro se encontram presentes também nos textos produzidos para a 
criança. Tal verificação de suas características mais caras valorizam a obra e o 
texto nela contido, assim como o seu público leitor. 
 Em Histórias de lenços e ventos, do escritor argentino naturalizado 
brasileiro Ilo Krugli, temos uma lição de solidariedade, em que um pequeno 
papel – uma espécie de Dom Quixote moderno, defensor da paz e da liberdade 
– e seus amigos lutam contra as injustiças, buscando salvar a protagonista 
(Azulzinha) das mãos de um poderoso vilão (Rei Metal Mau), que queria casar-
se com ela. As personagens são espirituosas e se movimentam de modo 
interativo no palco, pois não há divisão entre atores e plateia. 
 No início de sua obra, o autor elenca as personagens: Azulzinha, Papel, 
Rei Metal Mau, Soldados, Lencinho Pequenos, Lenços Grandes, Guardanapo 
Branco, Nuvem, Dragão, Guarda-Chuva,Galinha Observatriz, Chuva e 
Narradores. Observa-se a não nomeação das personagens, o que confere o 
caráter lúdico e reflexivo para o universo infantil. Na descrição de sua 
protagonista já encontramos este traço: “Azulzinha: um lenço azul é o 
protagonista. Representa a vontade de correr atrás da aventura, da liberdade e 
do amor ao novo. Desobediente, ela faz acontecer a história” (KRUGLI, 2002, 
p. 8). 
 As rubricas ou didascálias induzem uma possível representação e 
reforçam o tempo presente do texto: “Enquanto cantam, os atores vão 
pendurando no varal os lenços que tiram do próprio figurino. Cada ator os 
transformará em personagens, através da manipulação. Uma parte do pano 
que cobre a mão faz a cabeça; o restante do pano, o corpo” (KRUGLI, 2002, p. 
12). 
 Além das rubricas ou didascálias, também temos orientações do autor 
durante a história. Percebemos essas intromissões por não estarem em itálico. 
Elas se fazem importantes, pois explicam parte da história para o público 
infantil, com função semelhante a de um narrador: 

 
Azulzinha e Branquinho se conhecem. Branquinho fala sobre 
diversos personagens: os guardanapos, os panos de prato, 
toalhas. Falam das diferenças entre as pessoas e de seus 
desejos. Azulzinha deseja voar com as nuvens. E voa. Voa e 
cai. Os atores decidem então que um novo personagem 
surgirá. Quem será? Músicas, sons dão ‘dicas’ sobre ele. O 
suspense se instala (KRUGLI, 2002, p. 18).  
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 Também chama a atenção da presença das personagens “Narradores”. 
Estas personagens “narram” os acontecimentos através das músicas que vão 
cantando ao longo do texto. Suas funções assemelham-se ao antigo coro das 
tragédias gregas. Do mesmo modo que a intromissão do autor se faz 
necessária para que a criança compreenda todos os acontecimentos, estas 
personagens aumentam o caráter lúdico do texto, com suas músicas e ações. 
 No final do livro, encontramos um pequeno dicionário sobre teatro e 
também as notas musicais das músicas apresentadas na obra. Tudo leva a 
uma possível representação do texto em sala de aula. O texto é construído, 
portanto, com todos os elementos possíveis para que as crianças consigam 
compreendê-lo e possam representá-lo. 
 A obra Zé Vagão da Roda Fina e sua mãe Leopoldina, de Sylvia Orthof, 
reflete especialmente sobre a relação entre mãe e filho, focando seus 
respectivos comportamentos diante de situações diárias. Como no nosso 
cotidiano, a mãe da peça está sempre preocupada. No caso, com a roda do 
vagão, achando que ela está muito fina. Por isso, insiste para que o filho tome 
“mamadeira de espinafre’’. Na primeira parte do texto, a Estação aparece como 
conselheira e conciliadora dos conflitos entre mãe e filho. A Bruxa Jubilosa, 
personagem irônica, nada tem a ver com maldade, mas tira “as coisas dos 
trilhos”. Ela é a favor da liberdade, dos sábados e domingos, da roda-gigante, 
dos pássaros. A Bruxa Jubilosa e a locomotiva Leopoldina acabam discutindo 
seus diferentes pontos de vista. Dona Locomotiva defende a ordem, o trabalho, 
as regras. Já a bruxinha briga a favor da liberdade. No final, de forma 
surpreendente, a Locomotiva faz de conta que virou avó, e o Zé Vagão passa a 
ser o pai. Ou seja, trocando de papéis acabam entendendo as diferentes 
responsabilidades de cada um. E a Bruxa Jubilosa recita: 

 
A história é uma só: toda mãe que é briguenta vira uma boa 
vovó. Todo trilho quando envelhece veste um paletó. Nesta 
história sempre igual, sou a falta de moral. Sou um pássaro 
borboleta, vôo em círculo atmosférico, no domingo tudo é lindo, 
faço cócegas nos meus críticos (ORTHOF, 2002, p. 48).  
 

 São quatro as personagens dessa obra e elas são caracterizadas do 
seguinte modo no início do livro: Estação de Trem (conselheira), Leopoldina (a 
locomotiva mãe de ferro), Zé Vagão da Roda Fina (detesta andar nos trilhos, 
filho da locomotiva Leopoldina) e a Bruxa Jubilosa (defende a alegria de viver).  
Estas personagens, dados os seus nomes e funções, completam o carater 
lúdico do texto infantil, ativando a imaginaçao da criança para as aventuras da 
história. 
 Diferente da obra analisada anteriormente, as rubricas ou didascálias 
presentes nessa obra não procuram preencher a falta da função de um 
narrador. Talvez por ser este texto mais linear do que o primeiro. Não temos 
nenhum resquício de narrador nesta história e ela, aparentemente, não busca a 
representação, mas sim a leitura de um texto teatral. Portanto, não aparecem 
dicionário de termos teatrais e nem orientações para uma possível 
representação. 
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 Na obra O rapto das cebolinhas, de Maria Clara Machado, o tema 
principal é o desaparecimento das cebolinhas indianas do Coronel Felício, 
capazes de proporcionar (para aqueles que tomarem o seu chá) vida longa e 
muita alegria. Para piorar a situação, são esses os últimos exemplares 
existentes em todo o Brasil. Para desvendar o intrigante mistério entram em 
cena os personagens Maneco e Lúcia (netos do coronel), Florípedes (a gata), 
Gaspar (o cachorro), Simeão (o burro) e Camaleão Alface (suposto detetive). 
Camaleão oferece sua ajuda ao coronel e, após muita confusão, incrimina o 
inocente cachorro Gaspar. Maneco e Lúcia, muito desconfiados do Camaleão, 
resolvem investigar o caso. Maneco, disfarçado de espantalho, acaba por 
desmascarar o grande vilão da história, Camaleão Alface, o ladrão das 
cebolinhas, cujo nome verdadeiro era Camaleão Tiririca, meliante procurado 
pela polícia, desde que roubou a horta da rainha Elizabeth da Inglaterra e fugiu 
para o Brasil. Descoberto o ladrão, a paz volta a reinar na vida dos valentes 
heróis. Por sorte, um pé de cebolinha resistiu aos muitos lances divertidos 
dessa história de detetives, o que permitiu ao coronel seguir com o cultivo de 
suas “mágicas” cebolinhas da Índia. 
 Assim como nas duas obras analisadas, as personagens são do 
universo infantil, temos duas crianças, um cachorro, um camaleão alface, uma 
gatinha, um burrro. Do mesmo modo que as personagens adultas, estes 
também são importantes para o desenvolvimento da narrativa e fazem com que 
o conflito se desenrole. 
 Quanto as rubricas ou didascálias, em alguns momentos, elas se 
assemelham a voz de um narrador, mesmo estando todas marcadas pelo 
itálico: “Florípedes, assustada, vai até o canteiro, olha, mia, volta para junto de 
Simeão e, miando com convicção, faz que não, ofendida, como dizendo: ‘Isso é 
pergunta que se faça?’” (MACHADO, 2002, p. 11); “Os dois olham-se 
espantados, pensam um pouco; e depois, ao mesmo tempo, Florípedes sobe 
no banco e faz um gesto, indicando que o ladrão era muito alto, miando 
prolongado, e Simeão se abaixa relinchando, indicando que o ladrão era muito 
baixo” (MACHADO, 2002, p. 13). 
 O rapto das cebolinhas, de Maria Clara Machado (2002), não traz em 
sua apresentação no formato de livro nenhuma indicação de uma possível 
representação. Este texto busca a leitura do texto e não somente a sua 
representação teatral. O livro, assim como, outros dessa coleção, busca atiçar 
o gosto leitor e a formação desse gosto.  
 A obra Os cigarras e os formigas, também de Maria Clara Machado, traz 
a história de duas famílias: a família dos Cigarras é vizinha e inimiga da família 
dos Formigas. Mas, seus filhos estão apaixonados e eles vão ter que rever as 
suas diferenças. Esta obra mistura a fábula da cigarra e da formiga à famosa 
história de Romeu e Julieta. 
 Seus personagens são bastante simples, caricatos e divididos entre a 
família dos Cigarras: Dona Canária, cantora de ópera; Billy Rubina e Maria 
Rubina, filhos de Dona Canária; e a família dos Formigas: Amadeu, funcionário 
público; Dona Judith, dona de casa e esposa exemplar; Julieta, filha dileta do 
casal. Além destes, também temos a família Batista, formada por três 
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solteironas, Dona Lota, Dona Dedé e Dona Pureza, e os sobrinhos delas, 
Haroldinho. Assim como o Romeu, de Shakespeare, temos os amigos de Billy 
Rubina, Zeca Preguiça e Juquinha Faz-Nada. 
 As três mulheres que formam a família Batista possuem a função de 
tecer comentários durante o desenrolar da história. Esses comentários são 
bastante parecidos com o do coro da tragédia grega ou com a função de um 
narrador.  

 
Nesta casa reina a ordem / Nesta casa tudo sempre tem seu 
tempo e lugar / Que bom poder apreciar / A vida tão feliz de 
Judith e Amadeu / Que bom respirar / O mesmo ar desta 
família crente a Deus! / Que bom sermos vizinhas de formigas 
tão ordeiras... / 7 horas, 7 horas, 7 horas / 7 horas, o relógio já 
bateu / É hora, é hora do dr. Amadeu / Voltar do seu trabalho... 
(MACHADO, 2003, p. 8-9). 
 

 As rubricas ou didascálias, por sua vez, cumprem o seu papel de situar o 
leitor no modo como tal ato deve ser executado: 

 
(Entram em casa; ouve-se em sonoplastia o respirar da família 
Formiga e da família Batista. Apagaram-se as luzes; tudo está 
tranquilo. De fora da cena são jogados sacos e mochilas em 
cena cantando – em fusão com as primeiras frases das 
músicas das Batistas) (MACHADO, 2003, p. 17). 
 

A fada que tinha ideias, de Fernanda Lopes de Almeida, em versão para 
o teatro, apresenta a história da pequena Clara Luz, uma fada que se nega a 
aprender pelo antiquado livro das fadas, porque quer inventar suas próprias 
mágicas. Sua teoria para explicar o mundo é que quando alguém inventa 
alguma coisa, o mundo anda. Quando ninguém inventa nada, o mundo fica 
parado. É por isso que Clara Luz não para de ter idéias mirabolantes faz 
bolinhos de luz, cria a chuva colorida, inventa a brincadeira de modelagem de 
nuvens e escorrega no arco-íris com sua professora de horizontologia. Em sua 
incessante luta contra as ideias e mágicas “emboloradas”, ela conquista o 
cargo de conselheira do palácio das fadas. 

Assim como nas obras anteriores, as personagens dessa obra são 
bastante simples e já fazem parte do imaginário infantil, com fadas e bruxas. 
Ao todo são 20 personagens: Clara Luz, Fada-Mãe, Fada 1, Fada 2, Fada 3, 
Fadinha 1, Fadinha 2, Fadinha 3, Passarinho, Vermelhinha, Gota de Chuva, 
Professora de Horizontologia, Senhor Relâmpago, Dona Relâmpaga, Irmão 
Maior, Irmão do Meio, Relampagozinho, Rainha, Conselheira 1, Conselheira 2. 

Duas personagens se destacam dentre tantas, Clara Luz, por sua 
incansável busca pela novidade e pela mudança nos padrões estabelecidos, e 
a Professora de Horizontologia, primeira pessoa a observar os dotes de Clara 
Luz e abrir seus olhos para as possíveis mudanças. 

As rubricas ou didascálias cumprem o seu papel e orientam o leitor pelos 
caminhos da história. Talvez por ter um texto mais longo do que os demais, 
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nessa obra, não temos nenhum sinal de narrador, letras menores e nenhuma 
instrução para a encenação da obra, além das rubricas ou didascálias. 

Dois corações e quatro segredos: uma farsa poética, de Beto Andretta e 
Liliana Iacocca, traz a história de Manoel, Manoela e Zé das Botas, em um 
triângulo amoroso, em que a Morte é peça-chave. Mário de Andrade, o poeta, e 
seu amigo Felisberto são os observadores de tal história. Manoel planta milho 
na fazenda de Zé das Botas e é apaixonado e correspondido por Manoela, 
também paixão do fazendeiro. Este faz um acordo com a Morte para tê-la e, no 
rompimento de tal acordo, acaba por perdê-la. 
 Os personagens da Peça são caricatos e remontam a crendices 
populares: Mário de Andrade, Felisberto, Narrador, Manoel, Milharal (atores-
milho), Coronel Zé das Botas, Manoela, Padre, Morte, Nego Véio, Caboclinhos, 
Mula-sem-Cabeça, Boi, Marujos, Moça Bonita (Morte). Os autores da obra dão 
sugestões para a formação do eleno, do cenário, do figurino e da maquiagem, 
bem como para o som, a música e os efeitos especiais. Além disso, no final, há 
notas explicativas sobre Mário de Andrade, o folclore, as festas e as tradições 
brasileiras. 
 As rubricas ou didascálias são simples e cumprem somente a sua 
função, pois na peça há a personagem do Narrador que comenta e retoma os 
fatos mais importantes da história, parecendo-se com o coro grego: “Nossa 
história aqui começa / Com Manoel apaixonado. / O coronel Zé das Botas, / 
Ruim, mandão e malcriado. / A disputa por Manoela, / E um casamento 
marcado”. (IACOCCA;  ANDRETTA, 2003, p. 21).  
  Baile do Menino Deus, de Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima, é uma 
história que gira em torno de uma festa que vai acontecer, tendo os brincantes 
como personagens que seguem de casa em casa e um palhaço, Mateus, 
conduzindo a narrativa. Com sua estrutura simples, sem rodeios, é uma 
narrativa que dialoga com as emoções de todo o tipo de pessoa. Na peça, o 
Natal não valoriza as compras nem a comilança da festa, mas elege, como 
foco principal, o Menino Deus e o que ele representa, como símbolo do 
renascimento e da esperança. 

Na introdução de Baile do Menino Deus, Ruth Rocha explica como a 
obra pode ser facilmente adaptada e encenada por grupos escolares ou 
teatrais. 

 
Depois de revisto e atualizado pelos autores, o texto é 
apresentado integralmente, contando ainda com um glossário 
para facilitar a compreensão de alguns termos. Assim, se o 
leitor não conhece as expressões usadas pelas crianças do 
nordeste, logo pode saber que zabelê é uma ave do sertão, 
que boca-de-forno é uma brincadeira de prendas e caboclinhos 
é o nome dado aos grupos fantasiados de indígenas, que 
desfilam em todo carnaval nordestino (ROCHA, 2003, apud 
BRITO; LIMA, 2003, p. 6-7). 
 

 Como em todas as obras analisadas até aqui no genero dramático ou 
teatro, Baile do Menino Deus traz personagens simples e voltadas para o 



 

 

 

319 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

319 

público infantil, o que não significa que as obras não sejam reflexivas, críticas 
ou complexas. Esta, por exemplo, é bastante complexa e remonta ao fantástico 
e ao lúdico de uma forma bem construída e através da fala dos personagens. 
 As rubricas ou didascálias cumprem o seu papel e favorecem o 
desenrolar do conflito apresentado. Não temos nada que se pareça com um 
narrador, no entanto, há músicas por toda a obra e elas ilustram determinados 
momentos da história: 

 
CENA 5 
(José aparece montado numa burrinha e Maria, de porta em 
porta, procura pousada). 
MÚSICA: JOSÉ E MARIA 
José carpinteiro 
Procura agasalho 
As horas se passam 
Já cantou o galo 
Ninguém abre a porta 
Naquela cidade 
José entristece 
Tão pobre e cansado. 
 
José Carpinteiro 
E a Virgem Maria 
Procuram pousada 
Numa estrebaria 
A noite chegou 
E a hora esperada 
Maria suspira 
Tão pobre e cansada. 
 
[...] (BRITO; LIMA, 2003, p. 18). 

 
 
Considerações Finais 
 

Citando Ilo Krugli (2002), em sua epígrafe para o livro História de lenços 
e ventos: 

 
Fazemos teatro para que os nossos pés e mãos não esqueçam 
sua longa e maravilhosa história de artesãos do movimento da 
alma do homem no amar e criar. E das nossas mãos saíram 
barcos pequenos e lenços azuis como o céu à procura da 
liberdade e de um destino escolhido. 
 

 Desse modo,  fazer teatro para crianças e jovens é dar luz à imaginação 
e ao poder de criação da mente infantil/juvenil. Não que todos os textos do 
gênero dramático necessitem de representação cênica. Muitas vezes, senão 
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em todas, esta representação é criada na memória da criança ou do jovem que 
lê. 
 Levantar obras, analisá-las e discutir as possibilidades de trabalho com o 
gênero dramático ou teatro em sala de aula ou através da divulgação de 
acervos, como o é o do PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola) faz 
com que este gênero saia em busca de seus leitores e espectadores. 
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DIÁLOGOS ENTRE  

LITERATURA E HISTÓRIA 
Daniel Lula Costa (UNESPAR/FECILCAM) 
Ricardo Gomes da Silva (UNESP/Araraquara) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

A relação História e Literatura não é uma problemática recente, ao contrário, 

remete aos pensadores da Antiguidade e vem sendo pensada e repensada 

desde então. Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.), no capítulo IX da sua Poética, 

estipulava que a distinção entre História e Literatura se daria a partir da 

seguinte lógica: a História trataria das coisas que sucederam, ao passo que a 

Literatura versaria sobre como os fatos poderiam suceder. Ainda, de acordo 

com Aristóteles, enquanto a História teria um compromisso com a verdade, a 

Literatura teria de ser verossímil, ou seja, haveria de se constituir a partir de 

elementos lógicos e coerentes capazes de convencer o leitor de sua 

plausibilidade. O pensador romano, Horácio (65 a.C. – 8 a.C.), retomaria as 

ideias de Aristóteles referentes aos limites entre História e Literatura para 

defender que caberia a História narrar, com o objetivo de instruir, sobretudo, o 

que realmente aconteceu e atendo-se a uma ordem cronológica; enquanto à 

narrativa literária caberia narrar o que poderia acontecer, selecionando os 

episódios e dispondo, de modo não linear da sequência em que ocorrem. Já 

na modernidade, volta-se a atenção às proximidades entre Literatura e 

História, com o advento do ‘Romance histórico’. Inicialmente com Walter Scott 

(1771 – 1832), o ‘Romance histórico’ aproximava História e Literatura ao 

lançar, sob fatos históricos, um olhar literário, fazendo com que os limites entre 

uma e outra fossem amenizados. Já na contemporaneidade, o apagamento 

das fronteiras entre realidade histórica e ficção literária passou a ser um 

anseio, um alvo, como foi o caso da metaficção historiográfica. Como o próprio 

nome anuncia, esta viria problematizar a História por meio da Literatura, uma 

vez que relacionava ficção e fatos históricos. Exposto isto, é inegável, a 

importância da História e sua configuração enquanto uma problemática dentro 

da Literatura, e vice-versa. Assim sendo, a proposta deste Simpósio é reunir 

trabalhos variados que articulem preocupações teóricas, metodológicas e/ou 

análises que levem em consideração as relações entre Literatura e História. 

Por tratar-se de um diálogo interdisciplinar, coordenado por professores com 

formação em Literatura e História, são benvindas propostas de estudantes e 

pesquisadores das áreas de História, dos Estudos Literários e das ciências 

humanas em geral.  

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; História; interdisciplinaridade. 
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REFLEXÕES SOBRE  

OS DIÁLOGOS ENTRE  

LITERATURA E HISTÓRIA 

Ricardo Gomes da Silva (UNESP/Araraquara) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

O objetivo aqui é discutir, em linhas gerais, as relações 

entre História e Literatura, problemática esta que nos 

remete tanto aos pensadores da Antiguidade quantos as 

mais recentes discussões no campo da critica e teoria 

literária. Por exemplo, Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.), no 

capítulo IX da sua Poética, estipulava que a distinção entre 

História e Literatura se daria a partir da seguinte lógica: a 

História trataria das coisas que sucederam, ao passo que a 

Literatura versaria sobre como os fatos poderiam suceder. 

Ainda, de acordo com Aristóteles, enquanto a História teria 

um compromisso com a verdade, a Literatura teria de ser 

verossímil, ou seja, haveria de se constituir a partir de 

elementos lógicos e coerentes capazes de convencer o 

leitor de sua plausibilidade. Mais recentemente, Linda 

Hutcheon se propõe a falar sobre a metaficção 

historiográfica, vertente literária que coloca no centro de 

discussão, justamente as relações entre Literatura (história 

inventada) e História (história verdadeiramente ocorrida). 

Assim como qualquer outra discussão ampla das relações 

entre campos do conhecimento, espera-se com esta apenas 

refletir sobre a questão e, se possível, incitar outras 

reflexões das proximidades entre História e Literatura.  

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; História; 

interdisciplinaridade. 
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DISCUTINDO REPRESENTAÇÕES 
SOBRE O JORNAL  
LAMPIÃO DA ESQUINA 

Ronielyssom Cezar Souza Pereira (UNIPAR) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

O jornal Lampião da Esquina (1978-1981) é considerado a 

primeira imprensa alternativa politicamente engajada 

sobre o movimento homossexual no Brasil, por este 

motivo foi o objeto de análise de inúmeros trabalhos 

acadêmicos sobre a homossexualidade. Em análise a 

algumas dessas pesquisas sobre Lampião da Esquina, 

observa-se a construção de discursos repetitivos 

centrados na “defesa da homossexualidade”, que muitas 

vezes desconsideram o contexto cultural em que o jornal 

foi produzido e a sua relação com outras produções 

culturais de seu período, logo essas pesquisas trazem 

uma visão parcial sobre as condições históricas que o 

discurso foi produzido. Desta forma, o referido “resgate 

histórico”, traz a representação de um Lampião da 

Esquina em sua imagem presente, mas passam 

despercebidos os objetos ausentes, os discursos não 

ditos, as descontinuidades, as polissemias, as mudanças, 

sendo estes aspectos importantíssimos para o 

entendimento da homossexualidade abordada de acordo 

com as fontes e analisada na sua inserção dentro da 

sexualidade.  

PALAVRAS-CHAVE: análise de discurso; sexualidade; 
história das ideias. 
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A IMIGRAÇÃO JAPONESA EM 
NIHONJIN, DE OSCAR NAKASATO 

Ana Cristina Fernandes Pereira Wolff (UEM/UTFPR) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

A imigração japonesa no Brasil, que completou seu centenário 

em 2008, foi fato marcante da nossa história, sobretudo em 

determinadas regiões como os estados de São Paulo e do 

Paraná. Apesar disso, se faz presente de forma mais modesta 

que outras na literatura brasileira. O romance Nihonjin, do 

estreante Oscar Nakasato, reconstrói com muita propriedade 

esse importante fenômeno histórico que muito contribuiu para o 

multiculturalismo brasileiro. A obra é narrada pelo neto do 

imigrante Hideo, o protagonista, japonês rígido, inflexível, fiel ao 

imperador, cujo objetivo é ganhar dinheiro no Brasil e retornar ao 

Japão. No entanto, sujeito às contingências históricas, espaciais 

e temporais, na condição de desterrado, ele vê seus sonhos 

desfeitos, num movimento que coloca o leitor em contato com 

uma gama de informações sobre as expectativas, a chegada, a 

adaptação (ou não) dos imigrantes japoneses ao Brasil, o 

trabalho praticamente escravo nas lavouras, os efeitos do 

envolvimento do Japão na Segunda Guerra Mundial, a dificuldade 

em manter a identidade quando se é o outro, o deslocamento dos 

descendentes desses imigrantes, que, mais tarde, realizam o 

caminho contrário: retornam ao país do sol nascente para 

trabalhar e ganhar dinheiro. A partir dessas considerações, o 

objetivo deste trabalho é observar a imagem do imigrante japonês 

desnudada no texto, bem como os desdobramentos oriundos da 

experiência do desterro, em especial as contingências históricas 

que marcaram o período e repercutiram tanto na vida do 

imigrante japonês (principalmente) quanto na vida dos brasileiros.  

PALAVRAS-CHAVE: imigração japonesa; literatura; história. 
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O OLHAR AO CÉU QUE 
(RE)LEMBRA O OUTRO: O TECER 
LITERÁRIO DE FRONTEIRA ENTRE 
HISTÓRIA E LITERATURA EM 
MARÍA ROSA LOJO 

Alessandro da Silva (UEL) 
Vanderléia da Silva Oliveira (UENP/UEL) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

A literatura sempre teve um papel importante na vida humana, 

pois desde sempre buscou exprimir os sentimentos do 

homem frente ao cosmos e também serviu como espaço para 

a discussão de lugares sociais muitas vezes esquecidos pela 

História. A produção literária contemporânea tem se 

expressado muito bem por esse viés, buscando dar voz a um 

discurso periférico ou da margem, que ficou esquecido, e que 

sente necessidade de ser lembrado. Tal viés parece-nos ser o 

seguido pela escritora María Rosa Lojo ao escrever o conto 

Tatuajes en el cielo y en la tierra presente no livro Amores 

insólitos de nuestra historia (2001). Sendo assim, o presente 

artigo tem por objetivo investigar a tessitura literária da autora 

que produz, no conto em questão, uma literatura que 

perpassa as fronteiras do que é histórico ou literário e usa a 

memória pessoal como chave para a intersecção entre as 

duas áreas, permitindo à literatura latino-americana o direito 

de (re) escrever e (re) construir a História dita oficial, a partir 

de uma narrativa a contrapelo, que oferece, por meio de um 

discurso literário,uma nova versãodos fatos, do ponto de vista 

daqueles que tiveram odiscurso silenciado.  

PALAVRAS-CHAVE: fronteira; literatura contemporânea; 

história. 
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OS PERFIS FEMININOS DE 
MACHADO DE ASSIS:  
UMA RELAÇÃO ENTRE  
CAPITU E GUIOMAR 

Ana Paula Oliveira (UNESPAR/FECILCAM) 
Greiciele Cassanha Mauricio (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

O Romance A Mão e A Luva, publicado em 1874, é o segundo 

romance de Machado de Assis. A obra faz parte da primeira fase 

da escrita Machadiana, na qual, segundo a crítica, Machado se 

apresenta ainda com um estilo romântico. Contudo, uma leitura 

atenta revela que há na obra indícios da análise psicológica, do 

olhar crítico em relação à sociedade e da ironia, o que seria 

posteriormente o marco de sua escrita. Partindo de teóricos como 

Lúcia Miguel Pereira (1949), Ingrid Stein (1984), Alfredo Bosi 

(1994), Afrânio Coutinho (1990), Roberto Schwarz (1992) e Tânia 

Rebelo (1874), objetivamos, primeiramente, analisar a semelhança 

entre a trajetória de Guiomar, protagonista da obra A Mão e A Luva 

e a vida de Machado, mostrando como a caminhada entre a 

infância e a juventude, marcadas pela pobreza e obscuridade, 

imprimiram marcas em Machado, que são expressas em sua 

protagonista Guiomar. E, posteriormente, realizar uma comparação 

entre Guiomar e Capitulina, protagonista de Dom Casmurro. Nessa 

perspectiva, a busca da ascensão social ligada a “ambição”, 

representada na obra como uma virtude, são características 

comuns das personagens femininas Guiomar e Capitu, 

protagonistas de romances representativos de duas fases distintas 

de machado de Assis. Por isso, é possível elencarmos algumas 

características que assemelham as personagens femininas de A 

Mão e A Luva e Dom Casmurro.  

PALAVRAS-CHAVE: Machado de Assis; ambição; personagens 

femininas. 
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A FIGURAÇÃO DA DONZELA-
GUERREIRA NA OBRA  
MEMORIAL DE MARIA MOURA  
DE RACHEL DE QUEIROZ 

Karla de Oliveira Lopes (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Com base nos pressupostos teóricos da crítica feminista 

como os estudos de Lucia Osana Zolin (2003) e Walnice 

Nogueira Galvão (1997), o presente trabalho tem como 

objetivo analisar a presença feminina no romance 

Memorial de Maria Moura (1992), de Raquel de Queiroz. 

Por meio da saga da destemida protagonista da obra, 

Maria Moura, cuja história se passa em meados do século 

XIX, é possível analisar como se configura a ambígua 

figura da donzela-guerreira, mulher que se desfaz das 

características femininas essenciais e assume um 

comportamento típico masculino, a fim de conquistar 

espaço e respeito na sociedade patriarcal em que está 

inserida. Fruto do imaginário arcaico, não se sabe as 

origens dessa fascinante figura feminina, com grande 

capacidade de renúncia e sacrifício, ligada à cultura 

patriarcal. Esse motivo literário veio de fora e incorporou 

na cultura brasileira por meio dos cantadores populares, 

adaptando-se no contexto específico da sociedade 

nordestina brasileira, marcada pelo coronelismo e pelo 

ciclo do cangaço, altamente estratificada e baseada em 

relações de dominação, parentesco e compadrio.  

PALAVRAS-CHAVE: Memorial de Maria Moura; 

sociedade patriarcal; donzela-guerreira. 
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O JOGO HISTÓRICO- 
LITERÁRIO EM O FALSO 
MENTIROSO: MEMÓRIAS,  
DE SILVIANO SANTIAGO 

Denise Maria Hudson de Oliveira (UnB) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Nesse livro há fugas ao real e à ficção, quadro que 

contribui para a construção das memórias do narrador, 

que precisa envolver o leitor e ganhá-lo para um jogo 

discursivo. Por acreditarmos que é na literatura que está 

contida a busca da liberdade, da responsabilidade e da 

verdade (da história) o livro de Santiago parece-nos 

autêntico. A análise coloca-nos diante de muitas 

referências externas. Estas, analisadas detidamente, 

revelarão estar relacionadas a homens expressivos que 

foram, incontestavelmente, grandes precursores ou 

influenciadores, hoje e sempre redescobertos. As 

referências são ainda a lugares tradicionais e populares 

de cidades, principalmente do RJ; a filósofos e 

intelectuais; empresas; revistas; mitologia grega; 

instituições; ao esporte; a magnatas; acontecimentos 

mundiais; médicos; arquitetos; religião católica; 

figurinistas; à literatura mundial; ao cinema; às histórias 

em quadrinhos; personagens; e objetos criados. Todas as 

digressões possuem uma história importante na 

civilização, o que cria um vínculo entre todas elas, além 

de um vínculo entre o leitor e a obra de memórias de um 

falso mentiroso. Evidente que nessa construção tão 

articulada vamos repensando a história e refletindo sobre 

nosso tempo, sobre novos conhecimentos para a 

“evolução” da vida cotidiana. Ou para sua falência.  

PALAVRAS-CHAVE: ficção; verdade; civilização. 
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O JOGO HISTÓRICO- 
LITERÁRIO EM O FALSO 
MENTIROSO: MEMÓRIAS,  
DE SILVIANO SANTIAGO 

Denise Maria Hudson de Oliveira (UnB) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O romance jamais conheceu essa ‘formidável erosão de contornos’, de que fala Nietzsche, 
nem esse distanciamento voluntário da vida que originaram o estilo, nas obras dos 

dramaturgos gregos, ou nas tragédias francesas do século XVII. Conhecem algo mais perfeito 
ou mais profundamente humano do que essas obras? Mas, precisamente, elas só são 

humanas se o forem em profundidade; elas não se gabam de parecê-lo, ou pelo menos de 
parecerem reais. Continuam sendo uma obra de arte.

1
  

(André Gide)  

 
 Utilizando-se de um jogo com o sentido das palavras e com o próprio 
fazer literário, Silviano Santiago intitula seu sétimo romance de O falso 
mentiroso.  A obra consiste nas memórias do narrador, o personagem Samuel 
Carneiro de Souza, 66 anos, artista plástico.  

                                                           
1 GIDE, Andre. Os moedeiros falsos, p. 160.  

RESUMO: O falso mentiroso consiste nas memórias do 
narrador, artista plástico às voltas com o seu nascimento 
e posterior adoção. Este é um argumento atrelado a 
outros e que juntos resultam em unidade temática, 
envolvendo o mundo externo, a arte e a cópia. Nosso 
objetivo é verificar a construção da obra com olhar atento 
à ficção e também à civilização, aos aspectos reais, até 
porque – e principalmente – eles são parte do jogo 
ficcional criado pelo autor. Portanto, há fugas ao real e à 
ficção, um quadro que contribui para a elaboração das 
memórias de um narrador que precisa envolver o leitor e 
ganhá-lo para seu jogo discursivo. Por acreditarmos que 
é na literatura que está contida a busca da liberdade, da 
responsabilidade e da verdade (da história) o livro de 
Santiago parece-nos autêntico. Todas as digressões têm 
importância na civilização, o que cria um vínculo entre 
todas elas, além de um vínculo entre o leitor e a obra de 
memórias de um falso mentiroso. Evidente que por meio 
da construção articulada, que inclui fortemente a arte, 
repensamos nessas questões e refletimos sobre velhos e 
novos conhecimentos para a “evolução” ou não da vida 
cotidiana. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ficção; verdade; civilização. 
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Um mentiroso diz falsas verdades; o não mentiroso diz falsas mentiras, 
poderíamos dizer, para participar do jogo de Santiago. Ele cria um movimento 
textual que resulta em uma dinâmica ambígua, conversível e antinômica. A 
consciência do narrador Samuel ao apontar que há uma dualidade de 
identidade acaba por sugerir e enfatizar a ideia de que a verdade e a mentira 
estão contidas uma na outra; uma é o avesso da outra, pode-se dizer. Portanto, 
o discurso narrativo adotado é singular por ser múltiplo.  

A partir disso, sob muitos aspectos, a obra proporciona uma grande fatia 
de reflexões. Nosso interesse é observar a construção da obra como um todo 
com um olhar mais atento àquilo que diz respeito à civilização, aos aspectos 
reais, ainda que eles devam ser vistos como parte do jogo ficcional. Dizemos 
isso porque, afinal, o narrador leva ao seu romance, pelo menos, duzentos e 
cinquenta referências, incluindo fatos, pessoas, lugares, invenções, etc. 
Silviano Santiago tem ainda um discurso bastante “filosofante”, como observa 
Carlos Miranda em uma de suas perguntas ao autor. Provavelmente, é um 
momento de se buscar significados outros à obra e posicionamentos autorais. 
Em geral, essas reflexões do narrador são opiniões sobre a arte no mundo 
moderno e a falta de novidades reais. É verdade, inclusive, que Samuel 
Carneiro de Souza maneja suas memórias sem perder de vista o aspecto da 
originalidade durante toda a obra, incluindo-se nesse jogo e nessa história.  

Em relação aos aspectos civilizatórios, interessa-nos a impressão do 
narrador sobre eles, que será dada de forma conjunta. Cremos que um 
possível ponto de vista pode ser percebido de forma aproximada à seguinte 
tese do historiador Hobsbawm: “No geral, o capitalismo tardio tem assegurado 
uma boa vida para um maior número de pessoas criativas do que em qualquer 
outra época, mas felizmente não as tornou satisfeitas nem com sua situação 
nem com a sociedade” (HOBSBAWN, 2013, p. 23). 

Nas páginas de O falso mentiroso há fugas tanto ao real quanto à ficção, 
uma situação que contribui para a construção das memórias. O autor necessita 
de ambos os escapes para envolver o leitor e ganhá-lo para o jogo que 
oferece. Por acreditarmos que é na própria literatura, ou seja, no próprio fazer 
literário que está contida a busca da liberdade (política, artística...), da 
responsabilidade (para com a arte, com a verdade e com a ficção) e da 
verdade (da vida mesmo) o romance de S. Santiago, parece-nos autêntico e 
instigante.  
 Se a pretensão do personagem narrador de O falso mentiroso é a de 
contar sua história para assim buscar sua verdade, o seu estar no mundo no 
seio familiar, podemos considerá-lo um de nós.  Da mesma forma será 
exemplar se o personagem narrador estiver, com seu jogo de falsas mentiras, 
colocando em evidência, ou contra a parede, a autonomia da arte, como 
sugere o crítico Karl Posso ao apresentar a primeira edição e como fica, de 
fato, manifestado na obra. Para fazer valer sua busca, suas contradições de 
peso averbadas no livro, suas angústias e fragilidades perante seu pai e sua 
mãe, bem como para situar seu discurso – por sinal, bem literário – precisou o 
narrador apoiar-se fortemente no mundo real, apoiar-se naquilo que é fato, que 
é a razão e, mais do que isso, naquilo que é pioneiro, popular, representativo, 
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original, antecessor na história (em alguns casos), como pretendemos 
demonstrar adiante. É fundamental, todavia, verificar uma correlação de forças 
entre o narrador e seu leitor.  
 Assim, a ficção em tela ampara-se na “verdade externa”, na história real 
e ainda na própria ficção, na própria arte literária que é construída pelo autor 
com rigor. Caberá ao leitor aceitar ou não os argumentos, participar ou não do 
jogo duvidoso. Como é declarado por Santiago, ele se nega à utilização 
convencional de conjunções adversativas, às frases longas, às construções 
tradicionais, à camuflagem de suas particularidades, fazendo dessa obra, de 
fato, um romance. Em seu discurso, o narrador – homem culto – adota muitas e 
bem criadas metáforas, mesmo aquelas que caem no grotesco ou no 
escatológico, pois estão despidas, pelo menos aparentemente já que o uso de 
metáforas não deixa de ser uma camuflagem da verdade, de pudores e 
moralismos.  
 O crítico Rosenfeld quando trata da distinção entre as obras e orações 
ficcionais faz algumas observações a respeito da busca de elementos que 
ajudam o autor a dar maior sentido de verdade à sua história de ficção fazendo 
com isso com que o autor fique mais próximo do texto ficcional. A citação que 
se segue nos leva muito ao livro ora analisado, razão pela qual consideramos 
oportuna a reprodução:  

 
Ainda que a obra não se distinga pela energia expressiva da 
linguagem ou por qualquer valor específico, notar-se-á o 
esforço de particularizar, concretizar e individualizar os 
contextos objectuais, mediante a preparação de aspectos 
esquematizados e uma multiplicidade de pormenores 
circunstanciais, que visam a dar aparência real à situação 
imaginária. É paradoxalmente esta intensa “aparência” de 
realidade que revela a intenção ficcional ou mimética. Graças 
ao vigor dos detalhes, à “veracidade” de dados insignificantes, 
à coerência interna, à lógica das motivações, à causalidade 
dos eventos, etc., tende a constituir-se a verossimilhança do 
mundo imaginário. Mesmo sem alguns destes elementos o 
texto pode alcançar tamanha força de convicção que até 
estórias fantásticas se impõem como quase-reais. Todavia, a 
aparência da realidade não renega o seu caráter de aparência. 
Não se produzirá, na “verdadeira ficção”, a decepção da 
mentira ou da fraude. Trata-se de um “verdadeiro ser 
aparencial” (Julian Marías), baseado na conivência entre autor 
e leitor. O leitor, parceiro da empresa lúdica, entra no jogo e 
participa da “não-seriedade” dos quase-juízos e do “fazer de 
conta" (ROSENFELD, 2013, p. 20-21).  

  
A linguagem adotada pelo autor de O falso mentiroso, para apresentar 

os dualismos de sua vida, busca o real, por exemplo, dentre muitos outros 
recursos, ao incluir nas frases criadas alguns trechos de letras de músicas 
brasileiras. É como se a verdade, e de fato assim nos parece, da letra 
consagrada, validasse a veracidade das memórias de um personagem 
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qualquer, adotado, cujo pai mente para a família; cuja família finge que 
acredita; cujo filho mente para os pais falsos / verdadeiros; cujo retrato na 
parede da casa paterna objetiva confundir a família; cujo autor diante disso 
tudo finge, perante o leitor, estar contando mentiras, etc. Interessante perceber 
que é a partir da especulação que faz o narrador sobre seu nascimento que 
são lançadas divagações que nos levam a uma obra literária bem particular.    
 Entendemos que Silviano Santiago utiliza-se da construção de hipóteses 
para seu destino adotando o método do princípio da dúvida (colhido do 
pensamento de René Descartes), citado em sua obra. Isso, certamente, é parte 
inseparável do pensamento sobre o que vem a ser falso e o que vem a ser 
verdadeiro nas análises. Samuel Souza é que nos sugere tal associação, ao 
fazer referência ao argumento do Cogito que o filósofo utiliza para construir sua 
Teoria do Conhecimento.   

 
O torcicolo podia ter sido efeito não do excesso de peso dos 
conselhos paternos. Do oposto. Efeito duma lacuna. Da falta de 
imagem paterna pode ser também a causa da lacuna. Causa 
ou efeito? Em virtude dos torcicolos e das conseqüentes 
aplicações no consultório do dr. Feitosa, acabei por voltar aos 
dias da maternidade. Por lá ter voltado, descobri-me enjeitado 
pelos pais e seqüestrado por substitutos. Papai, o verdadeiro, e 
a lacuna causada por sua ausência se confundiam e 
embaralhavam o papel pedagógico de papai, o falso. Que 
Descartes perdoe a heresia do meu duplo cogito! (SANTIAGO, 
2004, p. 13). 

  
 Há uma unidade nas questões que vão tomando fôlego na obra, por 

mais dispersas ou fragmentadas que possam parecer. Os assuntos se 
interligam, como se interligam história e ficção. Nesse sentido, há uma ênfase 
nas memórias de Samuel Souza: a ideia da “cópia” no mundo. A começar pela 
do próprio narrador, pois em pelo menos duas passagens no livro ele se diz 
cópia de si mesmo. Para exemplificar:  

 
Combinou [a mãe verdadeira de Samuel] detalhes com a 
obstetra. Assinou todos os papéis legais na maternidade. A 
enfermeira cegonha lhe foi apresentada como pessoa de total 
confiança. Eu (o original) nasci. O médico assinou. A 
maternidade atestou. A mãe desapareceu. Entrou em cena a 
cegonha e logo depois, ao ritmo do fedor de creolina, sabão 
preto e cera Parquetina no assoalho, entrei pela porta dos 
fundos da casa em Copacabana, encolhido pela nova mãe. Ao 
lado do verdadeiro pai.  
Nascia a cópia (SANTIAGO, 2004, p. 58).  

 
Samuel acredita que vinte dias após seu nascimento, ao ser entregue à 

adoção para uma mãe falsa e um pai verdadeiro, nasceu uma cópia de seu eu. 
Indo bem além, mas de forma associada, fala de cópias de obras de artistas 
plásticos, de obras cinematográficas, literárias e da própria história da 
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humanidade. Enfatiza também a arte da mímica, podendo ser encontradas 
referências aos mímicos consagrados, como Marcel Marceau (1923 – 2007), 
tido como o mais famoso e popular mímico do período pós-guerra; e Jean-
Louis Barrault (1910 – 1994), também ator, que chegou a ter uma das 
companhias de teatro mais famosas da França.  
 As diversas alusões externas, quando analisadas mais detidamente, e 
não separadamente, revelarão estar relacionadas a homens expressivos, de 
várias áreas do conhecimento que foram – podemos afirmar que 
incontestavelmente – ou grandes precursores ou influenciadores de alguma 
coisa, criadores de forma geral que, de tão marcantes, são, hoje, século XXI, 
ainda estudados, confrontados com outros estudiosos, redescobertos 
constantemente, enfim. As menções não são apenas à área do conhecimento 
científico, vão muito além, como veremos. Todas elas possuem uma história 
importante na civilização, o que cria um vínculo entre todas elas e entre o leitor 
e a obra de memórias de um falso mentiroso. Evidente que nessa construção 
tão articulada vamos encontrando a nossa própria história, conhecendo o que 
foi referência de fato em nosso passado e criando nosso próprio paralelo com o 
surgimento de novos produtos, novos conhecimentos para a “evolução” da vida 
cotidiana. Ou para sua falência. Na verdade, devemos nos indagar: a evolução 
que se nota levou os seres humanos à felicidade?  

A importância das referências que surgem no romance acabam por 
construir uma história paralela, cujos “personagens” e fatos compõem a ficção 
e participam também do jogo ficcional do narrador. A literatura entra em 
discussão quer se queira ou não e a história é repensada e trazida à tona como 
paradigmas.   

Para demonstrar que tipo de referências foram selecionadas por 
Santiago procedemos a uma seleção por categoria. Cabe esclarecer que ao 
lado de cada uma delas caberiam diversos e importantes comentários, no 
sentido de resgatar cada situação, significados e relevância para a história 
universal. Isso seria impraticável neste artigo. Muitas das referências, ou quase 
todas, para um público não alheio à história, à política e à cultura, dispensam 
apresentações, por razões bem diversas, mas não as análises críticas. É o 
caso, por exemplo, de Hitler, de Romeu e Julieta, de Carmem Miranda, entre 
outros. Vejamos, a seguir, parte dos ícones do mundo externo, alguns também 
ficcionais, presentes em O falso mentiroso: 

A) Acontecimentos marcantes – Affirmatives actions (são medidas 
especiais e temporárias para eliminar desigualdades historicamente 
acumuladas); Maio de 1968 (data em que estoura greve geral na França, com 
proporções revolucionárias, mas contidas pelo Partido Comunista Francês, de 
orientação stalinista. Acontecimento revolucionário mais importante do séc. 
XX); Segunda Guerra Mundial (durou de 1939 a 1945; foi a guerra mais 
abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados; 
conflito mais letal da história da humanidade); Renascença Italiana (marca a 
transição entre a Idade Média e a Idade Moderna); e outros. 

B) Artistas plásticos – Candido Portinari (1903 – 1962; paulista, artista 
plástico dos mais prestigiados do Brasil a alcançar reconhecimento 
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internacional); Cézanne (1839 – 1906; pintor pós-impressionista. Seu trabalho 
forneceu as bases da transição das concepções do fazer artístico do século 
XIX para a arte radicalmente inovadora do séc. XX); Di Cavalcanti (1897 – 
1976; pintor e desenhista, que satirizou o militarismo); Ítalo Volpi (1896 – 1988; 
pintor ítalo-brasileiro, considerado como um dos artistas mais importantes da 
segunda geração do modernismo); Lasar Segall (1891 – 1957; pintor, escultor, 
xilografista. Foi dos primeiros artistas modernos a expor no Brasil); Lygia Clark 
(1920 – 1988; pintora e escultora que se intitulava não artista); Marcelo 
Grassman (1925 – 2013; desenhista e artista plástico. Foi um dos desenhistas 
brasileiros mais premiados da história da arte brasileira); Max Bill (1908 – 1944; 
designer gráfico, arquiteto, pintor. Está entre os mais influentes do séc. XX); 
Pablo Picasso (1881 – 1973; pintor, escultor, desenhista. Um dos pais da arte 
do séc. XX; é dos mais versáteis e famosos de todo o mundo); Rembrandt 
(1606 – 1669; pintor e gravador; um dos maiores nomes da história da arte 
européia); e outros. 

C) Ciência – Alexander Fleming (1881 – 1955; descobridor da proteína 
antimicrobiana lisozima e do antibiótico penicilina. Trabalhou na guerra e ficou 
impressionado com o número de mortes causado pelas feridas provocadas por 
arma de fogo. Finalizada a guerra, buscou um novo antisséptico); Gabriel 
Faloppio (1533 – 1562; anatomista e cirurgião italiano. Ele que nomeou o 
ouvido interno, a trompa de Fallopio, os tubos do ovário, a vagina, a placenta, 
músculos da testa e a língua; é também apontado como criador do preservativo 
masculino); Louis Pasteur (1822 – 1895; cientista conhecido por inúmeras 
descobertas: pasteurização do leite e do vinho; fundador da microbiologia); 
Sigmund Freud (1856 – 1939; especializou-se em neurologia. Criou a 
Psicanálise, conceituou o inconsciente. P/ ele, desejo sexual é a energia 
motivacional da vida).  

D) Cinema – Bette Davis (1908 – 1989; atriz americana, era venerada 
pelo público); Busby Burkeley (1895; coreógrafo e cineasta americano que 
revolucionou o gênero musical); Cidadão Kane (filme dirigido por Orson Welles 
(1915 – 1985), em 1941. Primeiro longa metragem deste cineasta, que inovou 
o cinema com técnicas. Grande parte da crítica o considera, até hoje, o maior e 
melhor filme de todos os tempos); Irmãos Marx (grupo de irmãos comediantes; 
fizeram teatro, cinema e TV nos anos 1930); Charles Laughton (ator, roteirista, 
produtor de cinema. Primeiro ator a interpretar o detetive Hercule Poirot, no 
teatro, e o primeiro ator britânico a ganhar o Oscar de melhor ator por um filme 
britânico); George Lucas (1944 / cineasta americano, um dos mais ricos e mais 
influentes do mundo); Grande Otelo (1915 – 1993; ator, comediante, cantor, 
compositor muito popular); Heddy Lamar (1973 – 2000; nome artístico de 
Hedwig Eva Maria Kiesler, atriz americana. Inventou, com um colega, durante a 
2ª Guerra Mundial, um sistema de comunicação para as Forças Armadas, que 
serviu de base para a atual telefonia celular); Oscarito (1906 – 1970; 
pseudônimo de Oscar L. Jacinto de La Imaculata Concepción. Hispano-
americano, um dos mais populares cômicos do Brasil); Stanley Kubrick (1928 – 
1999; cineasta e produtor, considerado um dos mais importantes de todos os 
tempos); Steven Spielberg (1946; cineasta americano; um dos mais populares 
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e influentes); Virgínia Lane (1920; nome artístico de Virgínia Giaccone, cantora 
e vedete);e outros. 

E) Empresas e produtos – aveia Quaker (empresa norte-americana 
fundada em 1901; no séc. XX se estabeleceu no Brasil); biscoito Maria (criado 
em 1874 por um padeiro inglês para comemorar casamento de duque); boneca 
da Estrela (criada em 1937, é uma empresa brasileira, comprada por um 
alemão); cera Parquetina – criada em 1938); Coca-Cola (registrada em 1893, 
nos EUA; teve início com o farmacêutico John Permberton; produto dos mais 
conhecidos em todo o planeta); Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza, do 
RJ. É a maior organização de limpeza urbana da América Latina); editora 
Vecchi (editora brasileira fundada por família italiana, em 1913; de histórias em 
quadrinho); talco da Coty (empresa francesa, fundada em 1904); Lojas 
Americanas (empresa brasileira, fundada em 1929, em Niterói, pelo austríaco 
Max Landosmann e por dois americanos); Pan Am (principal companhia aérea 
estadunidense de 1930, que entrou em colapso em 1991); Pan Air (empresa 
brasileira, de 1930, que faliu); Microsoft (multinacional americana, de 
informática e tecnologia, fundada em 1975); Ponds (marca desenvolvida pelo 
farmacêutico Theron T. Pond, em Nova York, no ano 1946; considera-se que 
foi a primeira campanha publicitária de produtos para a pele veiculada no país. 
Internacionalizou-se em 1978); Studebaker (uma das maiores marcas 
americanas de automóvel dos anos 30 e 40; os irmãos Studebaker fizeram um 
dos primeiros carros americanos do pós-guerra, em 1946); e outros. 

F) Esporte – Didi (1928 – 2001); Garrincha (1933 – 1983; Manuel 
Francisco dos Santos: o maior jogador de futebol de todos os tempos); Harlem 
Globetrotters (equipe americana de basquete, desde 1927); Jeu de Paumme 
(esporte de raquete praticado há cerca de 100 anos. Antecessor do tênis); 
Valdir Pereira: melhor jogador da Copa de 1958);  

G) Figurinistas e carnavalesco - Arlindo Rodrigues (1831 – 1987; 
cenógrafo, figurinista, carnavalesco; estreou no Salgueiro); Fernando 
Pamplona (carnavalesco). 

H) Intelectuais (escritores, jornalistas, arquitetos) – Anísio Teixeira (1900 
– 1971; jornalista, intelectual, escritor. Personagem central na história da 
educação do Brasil); Gonçalves Dias (1823 – 1864; poeta, escritor, teatrólogo); 
H. G. Wells (1886 – 1946; escritor britânico); Leonardo da Vince (1452 – 1519; 
cientista, matemático, engenheiro, pintor, escultor, arquiteto); Lúcio Costa 
(1902 França – 1998 Rio de Janeiro; arquiteto, urbanista e professor. Pioneiro 
da arquitetura modernista no Brasil); Jacinto de Thormes (pseudônimo de 
Maneco Müller, pioneiro do colunismo social no Brasil. O pseudônimo é de um 
personagem de Eça de Queiróz, no livro A cidade e as serras); José de Alencar 
(1829 – 1864; jornalista, político, romancista; era do Partido Conservador); 
Marquês de Sade (1740 – 1814; aristocrata francês e escritor libertino. 
Sadismo. Fazia apologia ao crime); La Fontaine (1621 / 1695; poeta e fabulista, 
considerado o pai a fábula moderna); M. Delly (pseudônimo do casal de irmãos 
Fréderic e Jeanne P. de Rosière, escritores franceses bem populares (1870 / 
1949 mais ou menos), uma época de mudanças estruturais sociais); Padre 
Álvaro Negromonte (exímio educador brasileiro, escreveu catecismos. Um dos 
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mais eloquentes e esclarecidos da moral católica, entre as décadas de 30, 60 
do séc. XX); Pascal (1623 – 1662; físico, matemático, filósofo moralista. Criou a 
geometria projetiva e a teoria das probabilidade); Tristão de Ataíde (1893 – 
1983; pseudônimo de Alceu Amoroso Lima, crítico literário, pensador); e outros. 

I) Instituições financeiras, economistas, magnatas – Banco Ambroisiano 
(de 1986, um dos principais bancos privados católicos italianos); Bill Gates 
(1957; magnata fundador da Microsoft, com Paul Allen); Delfim Neto 
(economista e professor); os Guinle (família da elite financeira brasileira, dona 
do Copacabana Palace); os Rockfeller (família tradicional do setor industrial e 
bancário. Maior fortuna privada do final do séc. XIX e início do séc. XX);os 
Rothschild (família de banqueiros. Já teve a maior fortuna privada no mundo); 
Thomas Robert Malthus (1766 – 1834; economista britânico, considerado o pai 
da demografia, por sua teoria – o malthusianismo – para o controle do aumento 
populacional);  

J) Instituições e organizações – INPS (Instituto Nacional de Previdência 
Social, criado em 1966); Nasa (National Aeronautics and Space Administration, 
agência do governo americano, criada em julho de 1958. Enviou o homem à 
lua); Opus Dei (instituição hierárquica da igreja católica que tem como 
finalidade a evangelização; fundada em 1928); Organização Mundial da Saúde 
(agência fundada em 1948, subordinada à ONU); Organização das Nações 
Unidas (fundada em 1945, após a II Guerra Mundial. Tem 193 países-
membros); Unesco (fundada em 1945; seu objetivo é o de contribuir para a paz 
e segurança no mundo, mediante a educação, a ciência, a cultura e as 
comunicações); União Nacional dos Estudantes (fundada em 1937, no Rio de 
Janeiro); etc. 

K) Inventores e invenções – Cavalo de Tróia (grande cavalo de madeira 
usado como estratagema na Guerra de Troia, ocorreu entre 1300 a 1200 a. C.); 
Gutenberg (1695 – 1468; inventor e gráfico. Teve papel fundamental no 
desenvolvimento da Renascença, Reforma e na Revolução Científica, lançando 
as bases materiais para a moderna economia, baseada no conhecimento e 
disseminação da aprendizagem em massa. Primeiro no mundo a usar a 
impressão por tipos móveis – tipografia / prensas mecânicas / caracteres hoje); 
Hermann Kümmerly (1857 – 1905; fez mapas topográficos); Huble (telescópio 
especial Huble é um satélite artificial não tripulado, criado em 1990 pela Nasa); 
liquidificador. 

L) Lugares criados pelo homem – avenida Atlântica; Broadway (o teatro 
da Broadway é a mais prestigiada forma de teatro profissional nos EUA. 
Também é uma rua em Nova York); Casa Branca (residência oficial, sede 
oficial do poder executivo americano, construída em 1792); Copacabana; rua 
Barata Ribeiro (em homenagem ao abolicionista e político de mesmo nome); 
Largo do Machado (praça do Catete, zona sul, desde o século XVIII; milhares 
de pessoas de todas as classes passam pelo local); Museu do Louvre 
(instalado no Palácio do Louvre; é um dos mais famosos do mundo e mais 
visitado. Aí estão abrigadas e expostas as obras Monalisa (obra mundialmente 
conhecida, de Leonardo da Vince), Vitória de Smotrácia (de escultor 
desconhecido, realizada provavelmente entre os anos 220 e 190 a.C), e a 
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Vênus de Milo (estátua de autoria de Alexandros de Antióquia)); Planetário da 
Gávea (criado em novembro de 1970); Sodoma e Gomorra (duas cidades que 
teriam sido destruídas por Deus, devido a práticas imorais); praça Mauá (no 
RJ, foi inaugurada em 1910 e representou grande avanço para o comércio); 
Times Square (área formada na confluência de duas grandes cidades de NY. 
Ponto turístico mais visitado do mundo); avenida Niemeyer (via de ligação da 
cidade do RJ; uma das mais importantes da zona sul. Sua construção terminou 
em 1916); e outros. 

M) Lugares da natureza – Corcovado; lagoa Rodrigo de Freitas; pico do 
Everest; rio Sena; Via Láctea.    

N) Mitologia – Apolo (uma das principais divindades da mitologia greco-
romana, um dos deuses olímpicos. Depois de Zeus, foi o deus mais influente e 
venerado de todos os da Antiguidade Clássica); Ariadne (filha de Minos, rei de 
Creta. Apaixonou-se por Teseu); Euterpe (deusa; uma das nove musas da 
mitologia grega. Euterpe = Doadora dos Prazeres. Musa da Música, depois da 
poesia lírica; usava flauta); Hércules (herói, filho de Zeus e Alamena. Famoso 
por sua força); Sansão (foi o 13º juiz de Israel, por 20 anos. Tinha força sobre-
humana); Telêmaco (filho de Penélope e Odisseu (mais conhecido como 
Ulisses). Passou a vida buscando informações sobre seu pai); e outros. 

O) Música e rádio – Beethoven (1770 – 1827, data provável; compositor 
alemão dos mais respeitados e influentes de todos os tempos. “O resumo de 
sua obra é a liberdade”, segundo o crítico Paul Bekker); Carmem Miranda 
(1909 – 1955; cantora, nascida em Portugal; é das mais famosas e populares 
do mundo); Chico Alves (1898 - 1952; cantor paulista, dos mais populares); 
Dalva de Oliveira (1917 – 1972; cantora de muita expressão); Haendel (1685 / 
1759; compositor alemão, naturalizado britânico. Foi chamado de divino por 
seus contemporâneos. Hoje é considerado um dos grandes mestres do 
Barroco Musical); Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959; maestro e compositor. 
Principal responsável pela descoberta de uma linguagem peculiarmente 
brasileira em música; considerado o maior expoente da música do modernismo 
no Brasil); Herivelto Martins (1912 – 1992; um dos maiores compositores, 
também era cantor); Nelson Gonçalves (1919 – 1998; cantor e compositor, 
considerado o terceiro maior vendedor de discos no Brasil); Originais do 
Samba (formado em 1960; foi o primeiro grupo de samba a se apresentar no 
teatro Olympia, de Paris); Orquestra Tabajara (tradicional; existe desde 1936); 
PRK 30 (maior programa de rádio de todos os tempos no Brasil; estreou no RJ, 
na rádio Mayrink Veiga, em outubro de 1944); Oscar Ornstein (empresário e 
produtor artístico, muito forte; chegou ao RJ em 1941); Pedro Vargas (1906 – 
1989; cantor bem popular e ator mexicano; conhecido por “rouxinol da 
América"); Programa César de Alencar (de maior prestígio e popularidade da 
Rádio Nacional. Tinha audiência esmagadora, a partir de 1945); Raul Seixas 
(1945 – 1989; cantor e compositor, um dos pioneiros do rock brasileiro e muito 
popular); Tom Jobim (1927 – 1994; maestro, compositor; o maior expoente da 
música brasileira de todos os tempos); “Se você disser que eu desafino amor” 
(parte da letra da conhecidíssima canção “Desafinado”, de Tom Jobim e 
Newton Mendonça); e outros.  
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P) Personagens universais – Batman (personagem de quadrinho 
caracterizado como morcego, que apareceu pela primeira vez em 1932; como 
super-heroi, é um dos mais conhecidos do mundo); Capitão América (alter ego 
de Steve Rogers, personagem de quadrinhos da Marvel Comics; criado por Joe 
Simon e Jack Kirby, apareceu pela primeira vez em 1941. O Capitão América é 
talvez o maior de uma gama de super heróis que surgiram com a concepção de 
patriotismo norte-americano); Fantasma (personagem de Lee Falk, que teve 
início em 1936 e existiu até 2006; foi o primeiro personagem de HQ a usar 
uniforme); Coringa (um dos maiores vilões dos quadrinhos norte-americanos da 
DC Comics. Criado por Bill Finger e Bob Kane, o personagem é psicótico. 
Raros são os vilões que conseguem popularidade tão elevada como ele, sendo 
considerado por muitos como o mais célebre vilão das histórias em quadrinho); 
Hamlet (criado por Shakespeare, entre 1599 e 1601; um dos mais citados da 
literatura dramática); Mandrake (personagem mágico, criado em 1934 por Lee 
Falk; possui poderes impossíveis, de hipnose instantânea, que o permite 
transformar em buquê de rosas ou em uma pomba a arma do vilão); Marília de 
Dirceu (Thomas Antonio Gonzaga); Pluft, o Fantasminha (personagem e peça 
infantil da escritora Maria Clara machado); Romeu (e Julieta, personagem dos 
mais populares; criado por Shakespeare, entre 1591 e 1595. A peça é uma das 
mais levadas ao palco no mundo inteiro); Ulisses (personagem do romance, do 
mesmo nome, de James Joyce, composto entre 1914 e 1921. Ulisses adapta a 
odisseia de Homero); e outros. 

Q) Políticos – Getúlio Vargas (1882 – 1954; líder da revolução de 1930); 
Adhemar de Barros (1901 / 1969; aviador, médico, político. Defendeu presos 
políticos como Caio Prado Júnior); Josué de Castro (1908 – 1973; também 
médico, professor e geógrafo; dedicou-se ao combate à fome); Adolf Hitler 
(1889 – 1945; líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães); 
Mussolini (1813 – 1945; figura-chave do fascismo. Liderou o Partido Nacional 
Fascista); Pôncio Pilatos (juiz que condenou Jesus à morte na cruz. Foi prefeito 
da Judeia); os Kennedy (família americana, de políticos importantes); Roberval 
Cordeiro de Farias (foi Ministro da Saúde); Roosevelt (1882 – 1945; 32º 
presidente dos EUA, que conseguiu mais dois mandatos); Francisco Negrão de 
Lima (1901 – 1981; Governador da Guanabara, de 65 a 70. Sua vitória 
precipitou a adição do Ato Institucional 2, que acabou com o pluripartidarismo 
no Brasil); Ernesto “Che” Guevara (1928 / 1967; também médico e jornalista; 
uma das 100 personalidades mais importantes do séc. XX. Seu retrato, obra de 
Alberto Korda, é uma das imagens mais reproduzidas do mundo e um dos 
ícones do movimento contracultural); Lyndon B. Johnson (1908 – 1972; 36º 
presidente dos EUA, 37º vice-presidente. Ascendeu ao cargo após o 
assassinato de Kennedy); e outros.  

 R) Publicações – revista Times (tradicional, americana, primeira edição 
saiu em 1923); Larousse Cultural (dicionário enciclopédico, publicado pela 
Larousse, entre 1960 e 1964); revista O Cruzeiro (semanal, lançada em 
novembro de 1928; foi a principal revista ilustrada brasileira da primeira metade 
do séc. XX. Parou de circular em 1975); Ulisses (de James Joyce); Bíblia; 
revista Veja (criada em 1968, por Vitor Civita e Mino Carta). 
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S) Religião católica – Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (título 
conferido a Maria, mãe de Jesus. Virgem da Paixão); Lázaro (personagem 
bíblico. Amigo que Jesus teria ressuscitado); Pôncio Pilatos.  
 O que todas essas citações relacionadas ao passado (até o século XX) 
nos querem dizer, ou provocar, no contexto de O falso mentiroso? Pelos 
exemplos acima é possível perceber que são alusões que trazem consigo a 
representatividade, a influência, a origem, etc. em diversas áreas. Uma 
resposta muito simples escapa-nos desde já, tendo em vista a junção mundo 
externo / ficção / originalidade / cópia. Fica perceptível na obra de que no 
mundo de hoje nada se cria – o que também não é novidade, inclusive – tudo é 
uma cópia do que já foi um dia ou dá continuidade a algo já iniciado 
anteriormente e que se encontra agora deformado, de certa forma. Em síntese, 
não há nada de novo nessa modernidade toda que se vive. A vida se repete e 
isso não é tudo, embora seja também, de certa forma, fácil de verificar na obra, 
até pelo discurso literal do narrador, aqui com a palavra: 

 
Século XX, século da invenção. Uma pinóia! Ainda irão 
reconhecer que, por debaixo da crosta auriverde da 
inventividade a todo custo, existe o miolo, assim como por 
debaixo da casca, a polpa do fruto e, ao meio dela, a semente. 
Essa semente metafórica é o fundo comum que une os artistas 
brasileiros da nossa época aos de todos os tempos. A semente 
é única assim como, dizem os teólogos, só é único o Deus 
verdadeiro. A semente da produção artística é uma planície por 
onde planam os olhos à cata dos pequenos relevos que 
sobressaem, se repetem, se repetem, se repetem. Em 
diferença. Já disse e reitero. (SANTIAGO, 2004, p. 219).  

 
O narrador reclama quando diz, em uma reflexão: “De tempos em 

tempos o mundo fecha as cortinas do passado” (p. 168). Seu romance, 
contrariamente a isso, abre-se e recupera as experiências anteriores e mais do 
que isso. A abertura ocorre com uma consciência crítica, recuperando a história 
da civilização, valorizando o compromisso com a verdade e a produção 
artística. 
 É o autor mesmo quem esclarece, quando aponta para a manipulação 
de elementos tanto da baixa quanto da alta cultura, que o que deseja “passar, 
em última instância, é a balbúrdia da pós-modernidade e não há possibilidade 
de ordenar essa coisa”. Completando, diz: “Eu me vali dessa confusão atual, 
não diria uma anomia, mas uma balbúrdia. Há um excesso de tudo. Então, 
para apreender esse excesso, só há a bagunça, o saco de gato”. Em seguida 
transcrevemos a parte dessa entrevista concedida por Santiago, que 
demonstra a sua preocupação com o resgate histórico e literário: 
 

(Carlos Miranda) O seu livro assume tons narrativos muito 
variados, do sublime ao grotesco, da paródia escrachada à voz 
filosofante, do romance picaresco ao intimismo confessional. É 
justo dizer que esses tons narrativos se formam a partir da 
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junção da ironia machadiana e da voz modernista, da utilização 
de elementos populares e da chama alta cultura?  
Santiago: Eu acho mais justo pensar a pós-modernidade do 
que propriamente Machado e a modernidade. Mas sem 
descartá-los, você tem razão, uma vez que a pós-modernidade 
não descarta esses elementos. [...] Já a partir do subtítulo do 
meu livro, “Memórias”, há a influência de “Memórias de um 
Sargento de Milícias”, de Manuel Antônio de Almeida, que é, a 
meu ver, a melhor expressão em português do chamado 
romance picaresco espanhol. Por outro lado, em relação às 
“Memórias póstumas de Brás Cubas”, as alusões são bastante 
óbvias, e, finalmente, as “Memórias sentimentais de João 
Miramar”, de Oswald de Andrade. Esses três livros serviram de 
objeto de reflexão, de modelo, recorri a eles quando me 
encontrava em becos sem saída, no meio do trabalho. Muitas 
vezes a solução vinha dessas leituras, dessas lógicas externas. 
Nesses três livros você perceberá, não de forma tão 
escrachada como no meu, que há essa mistura de gêneros. 
Aliás, se você toma a própria situação de Machado de Assis 
dentro do realismo / naturalismo, ele é um autor que foi buscar 
inspiração no século XVIII, e não na estética dominante, e isso 
também é importante para mim. Em lugar de buscar apoio na 
estética dominante e fazer um romance semelhante aos outros 
que já fiz, que seria a pós-modernidade, eu imaginei que a 
melhor maneira de me situar nessa pós-modernidade seria 
buscar modelos que escapam tradicionalmente a ela, como o 
modelo picaresco do romance espanhol. O modelo picaresco 
traz juntamente essa vantagem, a mistura de gêneros, e 
também a possibilidade de manipular elementos que são da 
alta costura, da baixa cultura e da cultura pop. Esse modelo 
permitiu algumas digressões do narrador, a alusão a Kubrick, a 
Orson Welles, ao marxismo, ao liberalismo, e assim por diante. 
São fábulas que dão uma dimensão da balbúrdia em que nós 
vivemos.  

 
 É necessário reconhecer a “balbúrdia em que vivemos” e igualmente 
reconhecer as digressões e alusões selecionadas por Santiago, pela unidade 
que há entre eles, do ponto de vista do pioneirismo principalmente, ainda que 
seja um pioneirismo também fruto de experiências anteriores às que lemos no 
romance em questão. Assim, mais importante do que adequar o romance ao 
modelo picaresco – como o autor fala na entrevista recém-citada – é verificar o 
referencial em excesso, para usar sua expressão. Até porque percebemos 
nesse livro que Silviano Santiago ao levar tais referências a O falso mentiroso 
está ele próprio refletindo sobre a nossa civilização, fazendo-nos segui-lo nisso. 
E refletir sobre a civilização é refletir sobre uma saída, um solução para ela.  

O contexto da obra em tela obriga-nos ainda a pensar a literatura e seu 
papel, posto que a literatura é forma de conhecimento, embora diferente das 
demais, e contém a vida e a história. Esse pensar sobre o nosso processo de 
modernização, absorvendo e considerando as condições sobre as quais as 
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coisas aconteceram, absorvendo o processo histórico, é crucial nesse 
momento literário. Ao invés de se desprezar o passado, trazê-lo à discussão, à 
memória, já que os homens, em geral, são tão pouco preocupados com ela. 
Cabe-nos observar o breve comentário da historiadora Mary Del Priore: “a 
história tem compromisso com a responsabilidade, a exigência ética e a 
vontade da verdade na transmissão dos conhecimentos”. Mas e a arte literária? 
O autor de O falso mentiroso considera que o que é importante na arte literária 
é que ela contenha a verdade. Nesse quesito, esta sua obra é fiel ao 
pensamento do autor. Ela contém a verdade e a ficção.  
 Importante observar – como assim também considerou Rosenfeld – que 
para apreendermos, esteticamente falando, “a totalidade e a plenitude de uma 
obra de arte ficcional” o leitor e o crítico precisarão ser capazes de sentir com 
vigor 

 
todas as nuanças dos valores não-estéticos – religiosos, 
morais, político-sociais, vitais, hedonísticos, etc. – que sempre 
estão em jogo onde se defrontam seres humanos. Todos estes 
valores em si não-estéticos, assim como o valor até certo ponto 
cognoscitivo de uma profunda interpretação do mundo e da 
vida humana, que “fundam” o valor estético, isso é, que são 
pressupostos e tornam possível o seu aparecimento, de modo 
algum o determinam.  [...] O valor estético suspende o peso 
real dos outros valores (embora os faça “aparecer” em toda a 
sua seriedade e força); integra-os no reino lúdico da ficção, 
transforma-os em parte da organização estética, assimila-os e 
lhes dá certo papel no todo (ROSENFELD, 2011, p. 46-47). 

 
Esses aspectos todos vão demonstrando a construção de O falso 

mentiroso: obra metódica, filosófica, histórica, literária, crítica; assim como 
também vai revelando o intelectualismo do autor e do tema da originalidade. 
Este se associa à busca, por parte do narrador, de sua origem / nascimento 
que também se vincula e esbarra em questões como a dos “sentimentos 
obrigatórios”, abominados pelo narrador, o que estaria presente nos 
sentimentos seus sobre seus pais falsos e/ou verdadeiros. Curiosamente, tal 
tema pode ser encontrado também na obra Os moedeiros falsos, de André 
Gide, que foi objeto da tese de doutorado de Santiago. Nesse clássico da 
literatura, a personagem Robert de Passavant diz ao personagem Vincent 
Molinier, após a morte do pai do primeiro: 

 
Escute, meu caro amigo, não gostaria de parecer-lhe cínico, 
mas tenho horror aos sentimentos obrigatórios. Eu havia 
fabricado em meu coração um amor filiar sob medida para meu 
pai, mas esse amor, nos primeiros tempos, flutuava um pouco, 
e fui levado a reduzir-lhe o ímpeto. O velho nunca me deu, na 
vida, nada além de aborrecimentos, contrariedades, 
constrangimentos. Se lhe restava um pouco de ternura no 
coração, certamente não foi a mim que ele a fez sentir [...] 
(GIDE, 1927, p. 38).  
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Encontramos outros pontos convergentes entre essas duas obras que 

valem o registro, pelo que aqui destacamos como importante e que fazem 
parte, de forma não aparente, às alusões de Santiago: o tema da paternidade 
do personagem e as dúvidas em torno disso; a discussão que trazem seus 
autores sobre a criação literária, e que é intenso nas duas obras, em especial 
na de Gide pelo fato dos diálogos do narrador com seu leitor serem bem 
detalhados e anunciantes do que está por vir. Em vários momentos, o narrador 
comunica e justifica a forma como irá proceder para desenvolver seu romance. 
Na obra de Santiago há também a comunicação do narrador com seu leitor, 
mas esse diálogo dá-se de forma menos intensa e mais espaçada. O que é de 
louvar, ou apenas verificar, é a valorização da arte literária. 

O livro O falso mentiroso parece tentar equilibrar-se, autonomamente, 
em linhas de reflexão que envolvem um aspecto crucial: a personagem de 
ficção. Nesse sentido, aprendemos com Antonio Candido, por exemplo, a 
respeito dos argumentos de F. Mauriac quanto às possibilidades da origem do 
personagem que ficam sintetizadas como “disfarce leve do romancista”, “cópia 
fiel de pessoas reais” e as “inventadas”. O pensamento que se exerce sobre 
isso embute a discussão “entre criação e realidade”, que certamente tem 
consequências fundamentais em termos de valorização (ou não) da obra.   
Candido comenta que a natureza da personagem dependerá muito da 
“concepção e das intenções do autor” e que a “verdade da personagem” 
depende, antes do mais, da função que exerce na estrutura do romance, de 
modo a concluirmos que é mais um problema de organização interna que de 
equivalência à realidade exterior. Tudo isso aponta para a questão da 
“organização estética material” que fará com que se localize a verossimilhança, 
em uma estrutura coerente.  

É de se perceber que S. Santiago também obtém do mundo externo 
outros benefícios para sua obra, embora eles também sejam colocados em 
dúvida. Colhemos em Antonio Candido, a propósito, a seguinte observação:  

 
O leitor comum tem freqüentemente a ilusão (partilhada por 
muitos críticos) de que, num romance, a autenticidade externa 
do relato, a existência de modelos compráveis ou de fatos 
transpostos, garante o sentimento de realidade. Tem a ilusão 
de que a verdade da ficção é assegurada, de modo absoluto, 
pela verdade da existência, quando, segundo vimos, nada 
impede que se dê exatamente o contrário (CANDIDO, 2011, p. 
77-78).  
 

Por isso mesmo, é possível crer e descrer das histórias ora inventadas e 
colhidas da imaginação, ora rebuscadas no universo. A junção da mentira e da 
verdade, o uso das metáforas, os discursos sobre a arte criam de fato uma 
estrutura coerente, cujo equilíbrio nos parece estar justamente em seu 
tombamento ora para o real, ora para o ficcional. O alicerce dessa obra rodeia 
o tom filosofante e o da imaginação mesmo do autor. Aliás, toda obra de 
criação tem como alicerce a imaginação, conforme lembra Hobsbawm quando 
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diz que a obra de arte literária sobrevive é em uma “corda bamba entre a alma 
e o mercado, entre a criação individual e a coletiva, até mesmo entre produtos 
humanos reconhecíveis e identificáveis e sua deglutição pela tecnologia e pelo 
barulho que tudo engloba da internet” (HOBSBAWM, 2013, p. 23). 

Para esse historiador, a “criação não segue a ordem de ‘penso e depois 
escrevo’, mas uma muito mais difícil de controlar” (p. 22) dizendo, então, ser 
esse o problema de uma arte do tipo conceitual. Ao dizermos que a obra O 
falso mentiroso contém boa parcela da história moderna, ao demonstrar a 
história passada com todos os elementos comentados, inclusive com as 
reflexões do narrador, resgatamos – junto com o autor e sua obra – todo o 
potencial da ficção e da obra de arte. Para concluir, buscamos em Hobsbawm 
um pequeno exemplo dessa associação entre arte e história: 

 
Examinando retrospectivamente as artes na década anterior a 
1914, vemos que muita coisa nelas previu o colapso da 
civilização burguesa depois daquela data. A pop arte dos anos 
1950 e 1960 reconheceu as implicações da economia fordista e 
da sociedade de consumo de massa e, ao fazê-lo, a deposição 
da velha obra de arte visual [...].  

  
Continuando, ele comenta:  

 
Quem sabe um historiador que escreva daqui a cinquenta anos 
não diga o mesmo sobre o que acontece agora nas artes, ou 
no que se passa por arte, em nosso momento de crise 
capitalista, e se retire para as ricas civilizações do Ocidente (p. 
23). 
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RESUMO  

O presente trabalho procura reconhecer a maneira como 

se constrói uma “historicidade” na obra Os cus de Judas 

de António Lobo Antunes, procurando situar a reflexão 

entre os dois polos de opiniões que, de um lado, 

privilegiam a dimensão histórica da obra romanesca e 

de outro defendem a análise dos aspectos ficcional e 

estético, desprendidos do seu caráter histórico. A 

aplicação da noção de historicidade, portanto, visa à 

compreensão da obra de Lobo Antunes, no entremeio 

destes conceitos exaustivamente confrontados da 

história e da ficção. A busca dos traços específicos 

desta historicidade resulta na possibilidade de 

apresentar a obra literária de Lobo Antunes como um 

registro histórico que emerge pelo viés do “trauma 

histórico”, conceito usado pela pesquisadora norte-

americana Amy Elias no livro Sublime Desire como um 

tipo específico de memória, para se referir às obras 

resultantes das experiências de guerra e que 

acreditamos ser de grande utilidade para se pensar 

como o material autobiográfico de António Lobo Antunes 

emerge como narrativa poderosa no romance português 

contemporâneo.  

PALAVRAS-CHAVE: história; memória; trauma 

histórico. 
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 Um trabalho laborioso, no qual são entrelaçados os fios da história de 
uma nação e os de um testemunho pessoal, de uma memória traumatizada, 
resultando num rico tecido ficcional de tons duros e entristecidos, seria talvez 
uma boa tradução imagética da escrita loboantuniana. Em Os cus de Judas, 
livro publicado em 1979, temos o relato ficcionalizado de uma experiência 
individual que, contudo, revela uma condição que é social. Nos horizontes de 
uma pós-modernidade marcada pela incerteza, pela forma como se articulam 
os usos e a percepção do tempo, por uma visão crítica da história ao lado de 
uma ascensão das subjetividades, apresenta-se uma produção literária que 
privilegia o fragmentário e que tem nas estratégias de enunciação sua maior 
ênfase.  

A reflexão aqui proposta está inserida em um projeto de pesquisa que, 
dada a complexidade das características integrativas de uma estética pós-

RESUMO: A reflexão ora apresentada tem por foco a 
investigação inicial dos conceitos de historicidade e 
testemunho na obra Os cus de Judas (1979), do autor 
português Antonio Lobo Antunes. Adotando por 
pressuposto o horizonte de uma rica produção 
romanesca contemporânea em Portugal, marcada por 
uma poética pós-modernista. Neste sentido, entendemos 
como imprescindível uma discussão sobre a forma como 
se dá a relação entre a história e a literatura de 
testemunho na obra em questão. A escrita de Lobo 
Antunes tem como principal substrato sua experiência 
como combatente na guerra de Ultramar, conflito entre 
Portugal e Angola, no processo de desterritorialização 
das colônias portuguesas na África. Seu testemunho 
pessoal, de um acontecimento histórico, tem implicações 
inexoráveis no que tange à memória e à identidade, 
conceitos de suma importância para se discutir a 
produção literária contemporânea, destacadamente no 
que se refere à literatura portuguesa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: história; memória; trauma histórico. 
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modernista, julga necessária a abordagem triádica dos conceitos de tempo, 
memória e identidade. Neste primeiro momento, portanto, os conceitos que 
trazemos à cena são os de historicidade, de acordo com o que nos propõe o 
historiador Jacques Le Goff, no livro História e Memória  e a noção de literatura 
de testemunho,  a partir dos relatos de guerra acontecidos ao longo do século 
XX, destacando-se os testemunhos dos sobreviventes do shoah, o holocausto 
judeu. Tal aproximação conceitual se deve ao anseio de verificarmos como sua 
articulação pode ser útil na compreensão da obra em questão, já que a história 
se faz presente, quando a guerra entre Portugal e Angola constitui 
acontecimento primordial na narrativa, e a literatura de testemunho, com todo o 
trauma que lhe é característico também emerge de modo recorrente ao longo 
das obras do autor português. 

Nossa discussão, contudo, pede uma breve exposição de dois conceitos 
que antecedem as noções de historicidade e de testemunho. Nos estudos que 
articulam ficção e história, o tempo e a memória são categorias primordiais e 
transversais, já que habitam os estudos de literatura, psicanálise, filosofia, 
história e outras áreas das humanidades. 

 
 

O tempo 
 
 O tempo enquanto categoria literária, bem como enquanto categoria 
artística num sentido mais amplo, relaciona-se evidentemente com o tempo da 
vida. Por se tratar de um conceito fundamental para se pensar tanto os gêneros 
narrativos como a própria condição humana na contemporaneidade, num 
exercício de “fazer coincidir a procura de sentido humano com a do sentido do 
texto” (CORDEIRO, 1997, p. 132), focalizaremos aqui o tempo da narrativa. 
Consideramos que o processo evolutivo que se verifica no uso do tempo no 
gênero romanesco relaciona-se diretamente com a “expressão do mundo e da 
vida”, ou seja, “o tempo aparece [...] como uma coordenada tanto existencial 
como literária” (SEIXO, 1987, p. 51). 
No romance contemporâneo os vários aspectos da modalidade tempo têm 
apresentado novas significações. Processos de elaboração e transformação 
têm produzido novas concepções e técnicas para lidar com este conceito. 
Cristina Robalo Cordeiro afirma que 
  

Esta tentacular teia de modelos e influências é reflexo de um 
lento processo de evolução: do primado de uma universalidade 
ordenada, da ideia, postulada pela ciência e filosofia 
positivistas do século XIX, da unidade fundamental do ser e do 
mundo à instauração definitiva dos conceitos de probabilidade, 
de relatividade e de indeterminação, utilizados para traduzir o 
cepticismo quanto à possibilidade de uma visão segura do real. 
Tal percurso revela a perplexidade  face a um mundo de 
mudança e exprime, na consciência da dispersão e segundo o 
modo fragmentário, a dificuldade em dominar a diversidade e 
instabilidade crescente das coisas. (CORDEIRO, 1997, p. 116) 
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 Concordamos com o que nos diz Cristina Robalo Cordeiro quando inclui 
a obra de António Lobo Antunes entre aquelas que representam, ao mesmo 
tempo, “uma espécie de experiência dos limites que passa forçosamente pela 
contestação e desmoronamento da prática romanesca tradicional que reflectia 
a estabilidade de um mundo de equilíbrio inabalável, e pela recusa da 
imposição de leis rígidas e de significações preconcebidas” (CORDEIRO, 1997, 
p. 111). 

 
O parâmetro tempo vê-se também aqui forçosamente 
transmutado pela emergência de uma temporalidade que 
privilegia critérios psicológicos de ponderação do instante e da 
duração em detrimento do encadeamento linear [...], em que 
real e sonho se entrelaçam e se encena a complexa relação 
escrita/memória, valorizando, mais do que o objecto recordado, 
o próprio ato de recordar. (CORDEIRO, 1997, p. 129) 

 
Falando especificamente da obra Os cus de Judas, é inegável a 

centralidade do tempo psicológico e em especial a forma como o autor se serve 
nomeadamente da análise mental e do fluxo de consciência como recursos de 
subjetivação.  Estes recursos, no entanto, relacionam-se intimamente com o 
tempo no qual ocorre seu uso, ou seja, a visão de mundo e a dinâmica 
existencial de um período impregnam e propõem a forma de sua aplicação. Tal 
impregnação está intimamente ligada à noção de que, mesmo não se tratando 
especificamente do tempo cronológico, a forma como são aplicados estes 
recursos de subjetivação são intimamente influenciados pelo “espírito do 
tempo” que cada contexto possui.  

Cada “presente”, portanto, apresenta uma visão do seu respectivo 
passado, como nos informa Eudoro de Souza, “E cada presente tem o passado 
e o futuro que merece” (SOUSA, 1981, p.10). Ou para o que mais nos interessa 
no presente trabalho, cada contexto histórico vai construir uma visão diferente 
sobre o seu passado ou sobre as  suas memórias, bem como suas projeções 
para o futuro. Sobre esta relação entre passado, presente e futuro, informa-nos 
Le Goff: 
 

A ideia da história dominada pelo presente baseia-se numa 
célebre frase de Benedetto Croce em La storie come pensiero 
e come azione,  que considera que “toda história” é “história 
contemporânea”. Croce entende por isso que “por mais 
afastados no tempo que pareçam os acontecimentos de que 
trata, na realidade, a história liga-se às necessidades e às 
situações presentes nas quais esses acontecimentos têm 
ressonância” [(Croce apud, Le Goff), 1938, p. 5]. (...) O 
passado é uma construção e uma reinterpretação constante e 
tem um futuro que é parte integrante e significativa da história 
(...). À relação presente-passado devemos assim acrescentar o 
horizonte do futuro. (LE GOFF 1996, p. 24-25). 
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Até onde a história, com seus registros, sua datação, seus documentos 
e monumentos puder alcançar, temos, segundo Eudoro de Sousa, uma 
presença do presente. Além do horizonte da história, temos o que o autor 
chama presença do passado, o tempo mítico, do qual a história seria sua 
derivação. Podemos verificar nesta construção o quanto é íntima a relação 
entre tempo e memória como instâncias instauradoras da história.  
 
 

A memória 
 

A memória, enquanto presentificação narrativa dos acontecimentos 
passados, está na base tanto dos testemunhos individuais quanto da história. 
Muitas das tensões entre estes dois tipos de relatos, o da subjetividade do 
testemunho e da objetividade do registro historiográfico fundam-se nos 
diferentes usos da memória.  

Ao tratar da questão da memória, Le Goff também afirma: 
 

A memória é um elemento essencial do que se costuma 
chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das 
atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de 
hoje, na febre e na angústia.  (...)A memória, onde cresce a 
história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado 
para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma 
que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a 
servidão dos homens (LE GOFF 1996, p. 476-477). 

 
A memória, num sentido lato, constitui material científico, literário, 

filosófico e subjetivo. Assim, no seu aspecto múltiplo, diverso, podemos 
entendê-la tanto enquanto algo que se quer resgatar, reviver, como algo que se 
quer evitar, esquecer-se por completo. Isto também se dá, tanto na dimensão 
particular, individual e subjetiva como na social, coletiva, que atinge as 
dimensões da identidade nacional. Em ambas existem acontecimentos e fatos 
que precisam ser lembrados e outros esquecidos. 

Especificamente sobre aquilo que se quer esquecer, mas que, a 
despeito da vontade de seu agente, emerge com imagens intensas, 
recorrentes, temos os eventos traumáticos, numa grande medida, resultantes 
das experiências de guerra, que, ao longo do século XX, passaram a constituir 
um temário específico.  
 
 

O testemunho 
 

Estendemos agora, portanto, a nossa reflexão para a noção de 
testemunho. No sentido de introduzir o conceito  e ratificar a seara da presente 
discussão, usamos as seguintes palavras de Jaime Guinsburg: 
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Na tradição crítica brasileira, o debate sobre o valor estético 
das obras literárias envolve frequentemente tensões, que 
motivam a reflexão sobre seus fundamentos. Os diálogos com 
os estudos literários lusófonos e hispano-americanos têm 
constantemente permitido abrir novos horizontes. Ente eles 
está a demanda de discussão sobre testemunho. (...)  Nesse 
sentido, discursos críticos que estabelecem separações rígidas 
entre a literatura e a história podem ser rediscutidos, em razão 
de uma integração necessária que o testemunho, como objeto 
de investigação, solicita entre os campos das duas disciplinas. 
(...) o estudo do testemunho articula estética e ética como 
campos indissociáveis de pensamento. (GUINSBURG, 2009, p. 
01-02). 

 
O autor nos informa também que a denominação literatura de 

testemunho se refere inicialmente à produção do escritor italiano Primo Levi, 
resultado de sua experiência traumática nos campos de concentração do 
regime nazista, mas que se estende contemporaneamente ao relato de 
genocídios indígenas, bem como outros processos de opressão relacionados à 
colonização, especialmente em relação à África e aos países latino-
americanos. Guinzburg, num diálogo com o espanhol Gustavo V. García, 
lembra-nos que “fundamentalmente, o testemunho se coloca em oposição ao 
discurso oficial do Estado e às repressões institucionais” (GUINSBURG, 2009, 
p. 02). Fora do discurso oficial do Estado, da história enfim, o testemunho não 
pode ser entendido dissociado da noção de trauma. O autor afirma também 
que 
  

O Século XX se estabeleceu como tempo propício para o 
testemunho, em virtude da enorme presença de guerras e 
genocídios. Para o sujeito da enunciação do testemunho, entre 
o impacto da catástrofe e os recursos expressivos, pode haver 
um abismo intransponível (GUINSBURG, 2009, p. 03). 

 
Em Os cus de Judas, no entanto, este abismo é preenchido com “uma 

inestancável profusão de analogias ou metáforas” (SARAIVA, 2005, p.1110) 
que, ao contrário do que se afirma acerca da literatura de testemunho, não tem 
prejuízos estéticos em função da intensidade testemunhal, e isto é o que nos 
permite dizer que há testemunho em sua literatura, mas que entendemos uma 
transcendência estética de sua obra para além do testemunho, apresentando 
uma elaboração que se serve do trauma histórico, ou de uma “consciência 
histórica pós-traumática” de acordo com Amy Elias (2001), para alcançar um 
resultado literário de primeira grandeza onde tema e estilo se fundem de 
maneira ímpar: 
 

Em Mangando e Marimbanguengo, vi a miséria e maldade da 
guerra, a inutilidade da guerra nos olhos de pássaros feridos 
dos militares, no seu desencorajamento e no seu abandono, o 
alferes em calções espojado pela a mesa, cães vadios a 
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lamberem restos na parada, a bandeira pendente do seu 
mastro idêntica a um pénis sem força, vi homens de vinte anos 
sentados à sombra, em silêncio, como os velhos nos parques, 
e disse ao furriel enfermeiro, que desinfectava o joelho com 
tintura, É impossível que um dia destes não tenhamos por aqui 
uma merdósia qualquer, por que, sabe como é, quando 
homens de vinte anos se sentam assim à sombra, num tão 
completo desamparo, algo de inesperado, e estranho, e trágico 
acontece sempre, até que me vieram informar do rádio Um tipo 
deu tiro em Mangando, e eu corri para o carro onde a escolta 
me aguardava a aprontar-se ainda, e seguimos aos saltos para 
o norte, pela picada que a chuva destruira. (ANTUNES, 2003, 
p. 196). 

 
Se concordarmos também com Guinsburg que se faz necessária uma 

diferenciação entre a literatura de testemunho e a autobiografia tradicional, já 
que aquela pede a presença de uma “subjetividade coletiva”, que estabeleça 
“identidades políticas” (GUINSBURG, 2009, p. 05), vale situar, neste sentido, o 
caráter hibrido do personagem-narrador de Antonio Lobo Antunes, que integra 
num mesmo agente a figura social de um combatente com a memória do 
próprio autor. Ou seja, ainda que de forma ficcionalizada, o testemunho se faz 
presente, ultrapassando contudo, os limites da autobiografia. A citação abaixo 
evidencia esta hibridação: 
 

Quem veio aqui não consegue voltar o mesmo, explicava eu ao 
capitão de óculos moles e dedos membranosos colocando 
delicadamente no tabuleiro, em gestos de ourives, as peças de 
xadrez, cada um de nós, os vivos, tem várias pernas a menos, 
vários braços a menos, vários metros de intestino a menos, 
quando se amputou a coxa gangrenada ao guerrilheiro do 
MPLA apanhado no Mussuma os soldados tiraram o retrato 
com ela num orgulho de troféu, a guerra tornou-nos em bichos, 
percebe, bichos cruéis e estúpidos ensinados a matar, não 
sobrava um centímetro de parede nas casernas sem uma 
gravura de mulher nua, masturbávamo-nos e disparávamos, o 
mundo-que-o-português-criou são estes luchazes côncavos de 
fome que nos não entendem a língua, a doença do sono, o 
paludismo, a amebíase, a miséria, à chegada ao Luso veio um 
jipe avisar-nos que o general não consentia que dormíssemos 
na cidade, que expuséssemos na messe as nossas chagas 
evidentes. Nós não somos cães raivosos, berrava o tenente de 
cabeça perdida para o enviado do comando de Zona, diga a 
esse caralho do catano que nós não somos cães raivosos, um 
alferes ameaçava baixinho destruir a messe com as bazucas. 
Fodemos aquela porra toda meu tenente, não sobeja um 
cabrão sequer para nos enconar o juízo, Um ano no cu de 
Judas não nos dá direito a dormir uma noite numa casa 
argumentava em sentido o oficial de operações (..). Nós não 
éramos cães raivosos quando chegamos aqui disse eu ao 
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tenente que rodopiava de indignação furiosa, não éramos cães 
raivosos antes das cartas censuradas, dos ataques, das 
emboscadas, das minas, da falta de comida, de tabaco, de 
refrigerantes, de fósforos, de água, de caixões, antes de uma 
berliet valer mais do que um homem e antes de um homem 
valer uma notícia de três linhas no jornal, Faleceu em combate 
na província de Angola, não éramos cães raivosos mas éramos 
nada para o Estado de sacristia que se cagava em nós e nos 
utilizava como ratos de laboratório e agora pelo menos nos tem 
medo, tem tanto medo da nossa presença, da imprevisibilidade 
das nossas reações e do remorso que representamos que 
muda de passeio se nos vê ao longe, evita-nos, foge de 
enfrentar um batalhão destroçado em nome de cínicos ideais 
em que ninguém acredita, um batalhão destroçado para 
defender o dinheiro das três ou quatro famílias que sustentam 
o regime, o tenente gigantesco voltou-se para mim, tocou-me 
no braço e suplicou numa voz súbita de menino Doutor arranje-
me a tal doença antes que eu rebente aqui na estrada da 
merda que tenho dentro. (ANTUNES, 2003, p. 149-150). 

 
No campo dos romances considerados pós-modernistas, a relação com 

a história acontece sempre de maneira crítica, no sentido de se questionar o 
instituído, num movimento de dar voz aos excluídos e aos vencidos. E 
vislumbramos aqui o profícuo encontro da perspectiva pós-moderna com a 
literatura de testemunho. Nesta revisão dos discursos históricos, geralmente 
dos vencedores, ignorando o trauma dos vencidos, Guinsburg afirma que: 
 

O trauma resiste à representação, e por isso é redimensionada 
a apropriação do termo literatura pelo discurso crítico, quando 
se trata de testemunho: trata-se de dar voz a vítimas do 
impacto do trauma, e também apresentar uma posição no 
campo de conflitos históricos. O testemunho é necessário, 
neste sentido, em contextos políticos e sociais em que a 
violência histórica foi muito forte, desempenhando papel 
decisivo na constituição das instituições (GUINSBUG, 2009, p. 
05). 

 
Nestas primeiras considerações, um conceito que nos parece de grande 

valia para o entendimento do trauma na literatura contemporânea, nos 
horizontes da pós-modernidade é o de “historical trauma”, proposto pela 
americana Amy Elias, no livro Sublime Desire (2001): “Historical Trauma, for 
the metahistorical imagination is the West’s awareness of its own history and its 
confrontation with what seem to be failures of the Enlightenment/modern 
Project (ELIAS, 2001, p. 54)1. Temo, portanto, a proposta de um “romance 
metahistórico” que evidencia, já na sua denominação, a postura reflexiva sobre 

                                                           
1 “O trauma histórico para a imaginação metahistórica é a consciência social de sua própria 
história e seu confronto com o que parece ser falhas do projeto moderno/iluminista” (tradução 
nossa). 
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o discurso da história. Só através de um questionamento profundo do que é 
proposto pelo seu discurso, e reconhecendo os limites da racionalidade 
proposta pelo Iluminismo é que podemos desvelar aspectos obscurecidos pela 
história no seu sentido tradicional. 
 

I believe that the metahistorical romance is paradoxically a 
post-traumatic narrative that resists a narrativist mode of history 
(and the “bourgeois ideology of realism” bespoken by Hayden 
White). Writers of metahistorical romance, like writers of its 
predecessor the historical romance, look to the past to provide 
meaning for the present to ask questions about what history in 
itself is. However, unlike writers of the classical historical 
romance, they tend not to turn to empiricist history in order to 
answer those questions because it is precisely this 
Enlightenment-based model that is under attack (ELIAS, p. 52-
53, 2001).2 

 
 

História ou historicidade? 
 
Chegamos enfim ao último aspecto que trazemos para discussão já no 

título deste artigo. Quais os motivos que nos levaram a adotar a noção de 
historicidade e não de história? No caminho que ora propusemos, o percurso 
iniciado pela breve reflexão sobre o tempo, passando pela memória, pelo 
testemunho, pelo trauma e por questões relativas à pós-modernidade, chega, 
permanecendo evidentemente em aberto, ao conceito de historicidade, que, 
entendemos ser útil no atendimento às necessidades epistemológicas da 
literatura e da história, sem infringir o campo da “ciência da história”, conforme 
nos alerta Jacques Le Goff. Ao defender o surgimento de uma “nova história”, 
Le Goff afirma que mesmo que tudo seja histórico, não podemos tratar 
levianamente a ciência da história. Se virmos uma abertura para novas fontes e 
objetos históricos, seu tratamento deve ser feito com instrumentos adequados 
para cada caso. Destarte, ao sugerirmos a identificação de uma historicidade 
nos romances contemporâneos, estamos assim possibilitando uma 
flexibilização do conceito de história. 
 

O conceito de historicidade desligou-se das suas origens 
“históricas”, ligadas ao historicismo do século XIX, para 
desempenhar um papel de primeiro plano na renovação 
epistemológica da segunda metade do século XX. Ela [a 
historicidade] obriga a inserir a própria história numa 

                                                           
2 “Eu acredito que o romance meta-histórico é, paradoxalmente, uma narrativa pós-traumática 
que resiste ao modo narrativo da história (e à “ideologia burguesa do realismo” forjada por 
Hayden White). Escritores de romances meta-históricos, como escritores de seu antecessor, o 
romance histórico, olham para o passado a fim de dar sentido ao presente e perguntar sobre o 
que a história é em si mesma. Contudo, diferentemente dos escritores do romance histórico 
clássico, eles tendem a não se voltar para a história empírica para responder  à tais questões 
pois é exatamente este modelo baseado no Iluminismo que está sob ataque” (tradução nossa). 
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perspectiva histórica. [...] A historicidade permite a inclusão no 
campo da ciência histórica de novos objetos da história: o non-
événementiel; trata-se de acontecimentos ainda não 
reconhecidos como tais: história rural, das mentalidades, da 
loucura ou da procura de segurança através das épocas. 
Chamaremos non-événementiel à historicidade de que não 
temos consciência enquanto tal. Por outro lado, a historicidade 
exclui a idealização da história, a existência da História com H 
maiúsculo: "Tudo é histórico, logo a história não existe". (LE 
GOFF, 1996. p. 18-19). 

 
Este conceito, destarte, atua aqui também como elemento de integração 

dos outros conceitos supra mencionados, ou seja encontra-se no entremeio 
das noções de tempo,  memória, testemunho e a história em si mesma. 

 
Tão esquisito, entende, que me pergunto às vezes se a guerra 
acabou de fato, ou continua ainda, alguns lugares em mim, 
com seus nojentos odores de suor, e de pólvora, e de sangue, 
os seus corpos desarticulados, seus caixões que me 
aguardam. Penso que quando eu morrer a África colonial 
voltará ao meu encontro, e procurei em vão, no nicho do deus 
Zumbi, os olhos de madeira que não há, que verei de novo o 
quartel de Mangando a dissolver-se no calor, os negros da 
sanzala ao longe, a manga da pista de aviação acenando 
escarninhadamente para ninguém. (ANTUNES, 2003, p. 197). 

 
A memória se torna um fator do qual se origina tanto os relatos pessoais 

como as obras de ficção e os documentos históricos. É a partir da memória, por 
conseguinte, que a história se apresenta com a marca da subjetividade e da 
“experiência empírica”, o que possibilita a sua distância em relação à história 
com H maiúsculo e sua aproximação à potencialidade ficcional da narrativa.  

Quando Jacques Le Goff nos fala do surgimento de novos recortes 
temáticos para a história e menciona, neste contexto, a história das 
representações, a obra literária é alçada ao patamar de documento histórico. 
Neste sentido, consideramos a obra do António Lobo Antunes como um 
documento. O seu registro, marcado pela subjetividade, com intensas nuances 
testemunhais, percorre um arrojado percurso de elaboração ficcional, 
habitando as zonas instáveis da produção pós-moderna e emergindo como 
narrativa síntese da condição humana, caracterizada por um questionamento 
(in)tenso sobre tempo, memória e identidade, praticamente inexorável na 
contemporaneidade. 
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DA DECADÊNCIA DAS MINAS  
À TRANSIÇÃO POLÍTICA:  
OS SINOS DA AGONIA,  
DE AUTRAN DOURADO 

Izabel Cristina Souza Gimenez (UNIOESTE) 
 
 

 
 
 RESUMO  

A narrativa de Autran Dourado tem, em geral, as Minas 
Gerais como cenário, mas não é a Minas real, é uma 
Minas imaginária, mítica, trágica e, obviamente, barroca. 
Quando se fala em uma Minas Gerais imaginária, isso não 
significa que o autor tenha desprezado a história da sua 
terra natal, ao contrário, ele serviu-se da realidade 
histórica das Minas Gerais como matéria prima, para criar, 
ou, como ele mesmo afirma, “para compor um outro real”. 
É o que se pode ver, principalmente, no romance Os sinos 
da agonia. Esse romance pinta o retrato da sociedade 
patriarcal brasileira construída a partir do brilho do ouro 
das Minas Gerais, e mais, mostra não só a ruína dos 
valores da família patriarcal como também as mudanças 
econômicas e políticas ocorridas na segunda metade do 
século XVIII. A obra transita entre os restos de opulência, 
resquícios do ciclo do ouro, e da agropecuária. Porém, 
essa história real não se faz ostensivamente presente no 
romance, ela surge mesclada aos mitos, histórias de 
paixões, sonhos, tragédias, dramas individuais e coletivos, 
em uma narrativa à qual se misturam o tempo real e o 
tempo mítico. Os sinos da agonia registra, de maneira 
bastante complexa, o início da decadência do ciclo do 
ouro, a transição para a agropecuária e todas as 
conseqüências advindas desse processo.  

PALAVRAS-CHAVE: Os sinos da agonia; Autran 
Dourado; decadência. 
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Segundo Bénéjam-Bontems, o mito da Idade de Ouro “é o mais 
representativo dos grandes mitos da humanidade.”(BÈNÈJAM-BONTEMS, 
1997, p. 47). Isso porque a idéia de um tempo e de um lugar onde pudesse 
reinar a paz, a abundância e a justiça percorreu muitos séculos e civilizações. 
Além disso, foi também abordado por literaturas diversas, cujo pensamento 
recorrente seria o de uma felicidade regida pelos deuses ou por Deus, 
dependendo da cultura em que se inserisse. 

De tal forma esse mito revitalizou-se que, em cada cultura, vai revestir-
se de um modelo e de um nome: “mito de Dilmun”, na Suméria; de “Rê e Isis”; 

RESUMO: A narrativa de Autran Dourado tem, em geral, 
as Minas Gerais como cenário, mas não é a Minas real, é 
uma Minas imaginária, mítica, trágica e, obviamente, 
barroca. Quando se fala em uma Minas Gerais 
imaginária, isso não significa que o autor tenha 
desprezado a história da sua terra natal, ao contrário, ele 
serviu-se da realidade histórica das Minas Gerais como 
matéria prima, para criar, ou, como ele mesmo afirma, 
“para compor um outro real”. É o que se pode ver, 
principalmente, no romance Os sinos da agonia. Este 
romance pinta o retrato da sociedade patriarcal brasileira 
construída a partir do brilho do ouro das Minas Gerais, e 
mais, mostra não só a ruína dos valores da família 
patriarcal como também as mudanças econômicas e 
políticas ocorridas na segunda metade do século XVIII. A 
obra transita entre os restos de opulência, resquícios do 
ciclo do ouro, e da agropecuária. Porém, essa história 
real não se faz ostensivamente presente no romance, ela 
surge mesclada aos mitos, histórias de paixões, sonhos, 
tragédias, dramas individuais e coletivos, em uma 
narrativa à qual se misturam o tempo real e o tempo 
mítico. Os sinos da agonia registra, de maneira bastante 
complexa, o início da decadência do ciclo do ouro, a 
transição para a agropecuária e todas as conseqüências 
advindas desses processos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Os sinos da agonia; decadência; 
transição política. 
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no Egito; do “Éden”, em Israel e de “Crono”, na Grécia. Mas é em Roma que o 
nome Idade de Ouro (tempus aureum) fixa-se em definitivo na literatura 
européia. 

De qualquer forma, a revitalização do mito tem como função fazer 
renascer nos homens, principalmente em períodos de crise, a esperança de um 
tempo de bonança, durante o qual os homens viveriam em paz, na abundância 
e ladeados pela justiça. 

Da tríade paz, abundância e justiça, a que mais se fixou no imaginário 
humano foi a abundância, representada pelo jardim do Éden, ou seja, um 
paraíso, no qual haveria uma flora exuberante brotando em uma terra fértil e de 
onde verteriam flores e frutas, ao lado de muitas águas. Seria um paraíso 
terreal, no qual os homens poderiam viver felizes a partir da fartura que o lugar 
oferecia. 

Essa imagem do paraíso terreal alimentou a fantasia dos homens acerca 
de um mundo novo, contribuindo para que os navegadores se aventurassem 
por lugares longínquos. 

 
Não só o deslumbramento de um Colombo divisava as suas 
Índias e as pintava, ora segundo os modelos edênicos provindo 
largamente de esquemas literários, ora segundo os próprios 
termos que tinham servido aos poetas gregos e romanos para 
exaltar a idade feliz, posta no começo dos tempos, quando um 
solo generoso, sob constante primavera, dava de si 
espontaneamente os mais saborosos frutos, onde os homens, 
isentos da desordenada cobiça (pois tudo tinham sem esforço 
e de sobejo), não conheciam ‘ferros, nem aço, nem armas’, 
nem eram aptos para eles. (HOLANDA, 1977, p. 179) 
 

Foi essa a visão que os portugueses tiveram quando desembarcaram no 
Brasil, estimulados pela idéia de que aqui se poderia encontrar ouro, prata e 
pedras preciosas, como se pode vislumbrar em A Carta, de Pero Vaz de 
Caminha, bem como no Tratado da Terra do Brasil, de Pero de Magalhães de 
Gândavo, setenta anos depois da chegada de Cabral do Brasil. Tanto a Carta 
quanto o Tratado descreviam não só o que viam, como mesclavam projeções 
oriundas da concepção européia sobre tempos felizes e paraísos terrestres, 
isto é, reminiscências do mito da Idade do ouro. No caso da Carta, o próprio 
Caminha aponta a possível fantasia da esquadra a respeito da existência de 
ouro na terra recém descoberta. 

 
Viu um deles [um dos primeiros índios a irem a bordo de um 
dos navios da esquadra] umas contas de rosário brancas, 
acenou que lhas dessem, folgou muito com elas, e lançou-as 
ao pescoço. Depois tirou-as e engrolou-as no braço e acenava 
para a terra e de novo para as contas e para o colocar do 
Capitão [Pedro Álvares Cabral, que porta um grosso colar de 
ouro] como dizendo que dariam ouro por aquilo. Isto 
tomávamos nós por assim o desejarmos. (Grifo nosso). 
(CORTESÃO, 1943, p. 207) 
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Acrescente-se a essa visão edênica, o mito do Eldorado, segundo o qual 
haveria lugares com serras resplandecentes, das quais brotava ouro puro. 
Esse mito foi reforçado com a descoberta das minas do Potosi, no Peru, tendo 
os espanhóis, nela, encontrado o seu Eldorado. 

Isso fez com que no Brasil se intensificassem as buscas por ouro e 
prata. Várias “entradas”, então, formaram-se sob os auspícios da Coroa 
portuguesa, ou por intermédio de particulares, a fim de explorar a nova terra 
com o intuito de enriquecer com o metal ou com pedras preciosas, tal qual 
ocorreu com Fernão Dias Paes que, no entanto, só achou turmalinas. Porém, 
alimentado pelo sonho de localizar serras resplandecentes, o colonizador 
continuou suas explorações, tanto que julgou ter encontrado, nas Minas Gerais, 
o Eldorado brasileiro.  

A partir da descoberta do primeiro ribeirão com cascalho aurífero, por 
Antonio Rodrigues Arzão, segundo Laura Vergueiro (1981), ocorreu uma 
verdadeira corrida do ouro à região das Gerais. 

Os que assim se moviam, atraídos pela visão tentadora do Eldorado, 
encontravam uma realidade bastante diferente da que lhes coloria os sonhos. 
Os aglomerados mineradores formaram-se rapidamente, devido ao afluxo 
repentino de grandes levas humanas. Dessa forma, não havia roças de 
alimentos que bastassem para atender à substância daquela quantidade de 
gente, e ainda não se passara o tempo necessário à formação de um complexo 
abastecedor na região que se ia devassando. Nos anos de 1697-98 e de 1700-
1 ocorreram crises de fome que chegaram a atingir proporções catastróficas, 
os mineiros morriam à míngua “com uma espiga de milho na mão, sem terem 
outro sustento”, como disse o jesuíta Antonil (Apud SILVA, 2001, p.75). Em 
decorrência da terrível escassez de gêneros alimentícios, os poucos que 
conseguiam entrar na zona mineradora alcançavam preços fantásticos, as 
minas passaram a ser, por quase todo o século XVIII, o centro de inflação da 
Colônia. 

A exploração do ouro, em Minas Gerais, inicia-se com o ouro de aluvião 
e, posteriormente, com a escavação das minas. No entanto, a partir da metade 
do século XVIII, esta forma superficial de mineração vai decaindo cada vez 
mais e a Coroa portuguesa, para compensar as perdas, eleva os tributos dos já 
endividados senhores das minas. Foram poucos os que verdadeiramente 
conseguiram enriquecer com o ouro das Minas Gerais. Aliás, na opinião de 
Vergueiro, a maioria das grandes fortunas não foi conseguida com a 
mineração, mas com o comércio e, apesar da opulência de alguns, “as Minas 
do século XVIII foram uma capitania pobre” (VERGUEIRO, 1981, p. 47). Ainda, 
conforme Vergueiro, a produção das Minas foi abundante até a década de 
1730, começando a declinar na década de 1740 e entrando em franca 
decadência a partir de 1763. 

O romance Os sinos da agonia remonta à segunda metade do século 
XVIII, ou seja, quando o ciclo do ouro já estava entrando em decadência. A 
narrativa de Autran Dourado tem, em geral, as Minas Gerais como cenário, 
mas não é a Minas real, é uma Minas imaginária, mítica, trágica e, obviamente, 
barroca. O barroco não se expressa, apenas, nas construções dos cenários 



 

 

 

361 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

361 

que ele evoca, mas, principalmente, na criação dos personagens e na estrutura 
das obras. Para o autor, “barroco e clássico são duas concepções 
permanentes do espírito, não são apenas estilos de época” (DOURADO, apud 
SOUZA, 1996, p. 50). 

Quando se fala em uma Minas Gerais imaginária, isso não significa que 
o autor tenha desprezado a história da sua terra natal, ao contrário, ele serviu-
se da realidade histórica das Minas Gerais como matéria prima, para criar, ou, 
como ele mesmo afirma, “para compor um outro real” (DOURADO, apud 
SOUZA, 1996, p. 32).  

Porém, essa história real não se faz ostensivamente presente nos 
romances, mas aparece mesclada aos mitos, histórias de paixões, sonhos, 
tragédias, dramas individuais e coletivos, em narrativas às quais se misturam o 
tempo real e o tempo mítico. 

Assim, o romance Os sinos da agonia registra, de maneira bastante 
complexa, o início da decadência do ciclo do ouro, a transição para a 
agropecuária e todas as conseqüências advindas desse processo. 

Nesta obra, João Diogo Galvão é o patriarca da família e pertence à 
classe daqueles que conseguiram enriquecer com a exploração do ouro. É, 
portanto, um potentado, orgulhoso da fortuna que conseguiu desbravando os 
sertões, “do Taubaté ao Tripuí”, acompanhando o pai. Em conversa com o filho 
Gaspar, deixa claro que eles vieram para os Gerais a partir da descoberta das 
minas de Ouro Preto, por Antonio Dias:  

 
João Diogo era também de Taubaté, de onde partira Antonio 
Dias para os seus descobertos, até meio aparentado com ele. 
Tinha vindo ainda menino com o pai, o avô Valentim Amaro 
Galvão, em demanda do ouro do Tripuí, que parecia mesmo 
sem fim, de faiscação e lavra recentes, prometendo durar toda 
a vida, tanto que ninguém nunca cuidava da plantação 
(DOURADO, 1998, p. 62-63).  
 

Veja-se aí a fantasia do Eldorado, de que o ouro duraria para sempre, 
fantasia que implicou o não cultivo da terra para garantir a sobrevivência e que 
fez com que muito mineiro passasse fome no período áureo e ficasse na 
miséria quando da decadência desse ciclo, já que o investimento era apenas 
nas lavras.  

E o ouro, de fato, não durou para sempre, mas, apenas, algumas 
décadas, começando a decair a partir de 1763, fato de que tinha ciência João 
Diogo, já que, usando de seu prestigio procurou diversificar as suas atividades: 

 
Se o ouro escasseava nos ribeiros e ribeirões, nas encostas e 
grupiaras, e as Minas empobreciam, ele, com o prestimoso 
bafejo de cima e repartindo com os mais chegados do palácio 
e, através deles, matreiramente, com o próprio Capitão-
General, ia agora conseguindo bons contratos no Distrito 
Diamantino e muitas léguas de sesmaria nos sertões do São 
Francisco, onde os pastos vicejavam e o gado, da melhor 
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qualidade, dos melhores bois de semente e vacas de casta que 
jamais se viu, vindos de terras distantes, de além-mar, mugia 
manso e quente no pastoreio dos pretos e cabras de confiança 
(DOURADO, 1998, p. 82-83). 

 
Percebe-se aí não apenas a referência ao declínio do ouro, mas também 

a uma prática que parecia ser comum aos reinóis, qual seja a da concessão de 
privilégios mediante dividendos. Além disso, pode-se verificar a transição da 
atividade mineradora para a agropecuária: “Morre a civilização do ouro: o 
romance fornecerá elementos já bastantes significativos para o retrato do 
nascimento de uma nova economia na Capitania das Minas Gerais – a 
agropecuária”. (LEPECKI, 1976, p. 238). 

Mas a transição que ocorre não é apenas em relação à atividade 
econômica, já se prenuncia uma transição política, isto é, a colônia estava 
começando a se preparar para se tornar livre, inspirada na independência dos 
Estados Unidos e nos ideais libertários franceses, que, no final do século XVIII 
culminara na Revolução Francesa. Pelo menos esse era o objetivo da frustrada 
Conjuração Mineira.  

Neste ponto é preciso relembrar que o romance ambienta-se no seio de 
uma sociedade colonial e mineradora. Ora, como se viu, nesse período o ouro 
já se encontrava em franco declínio e, por isso, o fisco tornava-se muito mais 
exigente. Temia-se a derrama, mas ao mesmo tempo se prenunciava o motim 
e a conspiração, que, fatalmente, ameaçariam o poder da Coroa portuguesa. 
Assim, o crime passional de Januário é transformado em crime de lesa-
majestade, devido ao fato de a vítima ser um amigo e representante del-Rei. 
Por isso, o autor desse crime deveria sofrer as penas que o crime exigia. Este 
aspecto encobre a verdadeira intenção do Capitão-General, que era a de 
buscar um “bode expiatório”, a fim de servir como mecanismo exemplar a todos 
os que se atrevessem a se insurgir contra el-Rei. 

Na prisão, Januário fica sabendo da natureza do seu crime e, também, 
que seria transferido para a prisão del-Rei; que o capitão-General havia 
mandado instaurar uma devassa; que outros estavam sendo presos e que ele 
estava sendo acusado de ser o deflagrador de um levante: a morte de João 
Diogo seria o sinal para o motim. Januário, então, toma consciência de que 
estava sendo usado e da inutilidade de qualquer tentativa de defesa, a traça 
estava armada, nada do que dissesse faria diferença:  

 
Os homens do Capitão-General fariam ele confessar o que 
bem entendessem. O próprio Capitão-General, o próprio Vice-
Rei, cada um queria ser mais zeloso nos negócios del-Rei. Eles 
estavam loucos por um bode expiatório, para exemplar. 
Careciam de uma vítima, para melhor poderem fazer a 
cobrança dos quintos. Quando chegasse a derrama, viria 
(DOURADO, 1998, p. 46). 
 

O discurso de Januário denuncia, assim, uma prática de violência, 
levada a efeito pelos representantes do rei, com o objetivo de coibir qualquer 
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tentativa de insuflação contra a legitimidade do poder real.  
Esse discurso também dialoga com o discurso histórico da Inconfidência 

Mineira, pois, de acordo com a História desse período, estava sendo preparado 
o motim para o dia em se deflagrasse a derrama. Sabe-se, também, que houve 
uma delação, seguida da prisão dos principais inconfidentes, dentre eles, a de 
Tiradentes, tido como líder do movimento.  

Conforme Lucas (1988), embora houvessem militado na Inconfidência 
grupos de interesses circunstanciais, os magnatas e devedores da Fazenda 
Real – que se aproveitariam da revolução para se livrarem de dívidas e até 
para enriquecerem – a conjuração se definiu pelos ativistas conscientes, na 
qual Tiradentes foi o maior de todos, e também pelos intelectuais e ideólogos, 
fervorosos adeptos da Ilustração. 

Sabe-se, ainda, do acontecimento de uma devassa em Vila Rica e outra 
no Rio de Janeiro e que foi comutada a pena de morte de todos os 
inconfidentes, menos a de Tiradentes. Foi ele, portanto, aquele que serviu de 
“bode expiatório”, mas é notório, também, que Tiradentes não foi o primeiro 
homem a lutar pela liberdade nas Minas Gerais do século XVIII, antes dele, 
Filipe dos Santos havia sido o protagonista da revolta ocorrida em 1720. 
Segundo Laura de Melo e Souza “admitido Tiradentes como nosso mártir, 
Filipe dos Santos Freire haveria de ser o protomártir.” (SOUZA, apud LUCAS, 
1988, p. 177). 

Neste sentido, ainda que Os sinos da agonia não seja um romance 
histórico, a História está lá, embutida no discurso ficcional das personagens, 
assim como estão lá Filipe dos Santos e Tiradentes, escondidos na figura de 
Januário. Desse modo, o romance insinua a mais conhecida manifestação de 
independência do Brasil, desnudando as relações entre a colônia e a 
metrópole, ou seja, revelando a tensão que havia entre uma população 
constituída de uns poucos magnatas do ouro; uma maioria de brancos livres e 
miseráveis; escravos; e uma estrutura de poder violenta. 

Mas, levando em consideração que o romance foi publicado em 1970, o 
diálogo com a História estende-se até o século XX, permitindo a reflexão sobre 
outra realidade brasileira, a da ditadura militar no Brasil. 

Discorrendo sobre o romance Memorial do convento, de José 
Saramago, Teresa Cristina Cerdeira da Silva declara que: 

 
Mais do que uma simples história do convento de Mafra está 
presente no Memorial do convento de José Saramago. O que 
se lê aqui é o memorial do século XVIII português e, porque 
relido, recordado e rememorizado por um narrador do nosso 
tempo, é também de hoje que se trata, e da visão do homem 
presente, que aprendeu a reler criticamente o seu passado, 
não para nele encontrar modelos utópicos de perfeição 
saudosista, mas para exercitar a sua capacidade de refletir, 
analisar e colocar questões. (SILVA, 1989, p. 38) 

 
Parafraseando a autora, pode-se dizer que, mais do que uma história 

trágica de amor, ocorrida no século XVIII, nas Minas Gerais, nela subjazem 



 

 

 

364 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

364 

vozes que ecoam do passado a relembrar um período de desmandos, 
opressão e posterior decadência. O que se pode observar em Os sinos da 
agonia, além do contexto histórico-político do Brasil arcaico, é uma alusão ao 
período também de opressão, violência, e supressão da liberdade, ocasionado 
pela instauração da ditadura militar em nosso país, na época da escritura e 
publicação do romance. Neste sentido, e lembrando a citação acima, é do 
século XVIII e é também do século XX – do século XXI, quem sabe? - que se 
trata na obra.  

Utilizando-se do mito de Fedra, o autor estaria também buscando uma 
forma de driblar a censura, mas, por outro lado, por intermédio deste mesmo 
mito, ele estaria analisando e criticando todas as formas de interdição e de 
poder no Brasil. 

A morte em efígie de Januário poderia ser a morte de Tiradentes: 
 
Devassa, o Capitão-General tinha mandado abrir devassa. As 
ordens eram severas, outros estavam sendo presos naquela 
mesma hora. [...] Eles estavam loucos por um bode expiatório, 
para exemplar. Careciam de uma vítima, para melhor fazer a 
cobrança dos quintos. Quando chegasse a derrama, viria 
(DOURADO, 1998,, p. 42). 

 
Mas, poderia ser também o desaparecimento de milhares de pessoas 

nos porões da tortura nos quartéis do exército: “no dia seguinte, a ferro e fogo, 
sob tortura, contaria o que quisessem. O sangue serviria apenas para confirmar 
de antemão o que se sabia [...]” (DOURADO, 1998, p. 43). 

Porém, sobre este aspecto, melhor explicitam as palavras do autor:  
 
Os Sinos da Agonia não é um romance histórico (não há nele 
uma só data, um só personagem histórico, um só 
acontecimento verdadeiro: são reais porque fui eu que os 
inventei), mas um romance político, mítico e pós-moderno. Ele 
é político, pelo menos no sentido em que nós latino-
americanos, tão sofridos por bárbaras e sofisticadas ditaduras, 
assim entendemos o que é romance político. Quando não se 
pode escrever o que se pensa (nem todos temos a coragem de 
enfrentar o arbítrio, a censura, a tortura, o exílio e a morte), nos 
períodos ditatoriais temos de ser barrocos e rebuscados, para 
que os censores não nos entendam e sejamos sentidos e 
entendidos por aqueles pelos quais nos sentimos irmãos na 
angústia e no sofrimento. Cada um sente, sofre e fala à sua 
maneira; às vezes a fala é apenas um gemido rebuscado. 
(DOURADO, 1992) 

 
A decadência do ouro colaborou também para o primeiro grande abalo 

de outra instituição: a família patriarcal brasileira. Esta família, como relata 
Gilberto Freyre, era a base da sociedade brasileira arcaica:  

 
A sociedade colonial no Brasil, principalmente em Pernambuco 



 

 

 

365 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

365 

e no Recôncavo da Bahia, desenvolveu-se patriarcal e 
aristocraticamente à sombra das grandes plantações de 
açúcar, não em grupos a esmo e instáveis; em casas-grandes 
de taipa ou de pedra e cal, não em palhoças de aventureiros. 
[...] Vivo e absorvente órgão da formação social brasileira, a 
família colonial reuniu, sobre a base econômica da riqueza 
agrícola e do trabalho escravo, uma variedade de funções 
sociais e econômicas. (FREYRE, 2002, p. 91) 

 
É fato que o autor é criticado por Darcy Ribeiro por não se ater aos 

outros tipos de família, das mães pobres, brancas ou negras, que criaram a 
grande massa da população brasileira, embora este reconheça: “É verdade que 
a própria grandeza da família patriarcal do senhor do engenho era tanta que 
não deixava nenhum espaço social para outra família qualquer.” (RIBEIRO, 
2002, p. 29) 

Mas essa família, que ostentou tanta opulência e poder, começou a 
conhecer a decadência a partir da descoberta das minas. Interessados em 
ampliar ainda mais seus lucros, muitos fazendeiros passaram a investir nas 
lavras, investimento que levou muitos à ruína, visto que, com os impostos 
cobrados pela coroa, a tributação sobre os escravos e os gastos com gêneros 
alimentícios, no final das contas, resultava em um saldo negativo, porque nem 
sempre o ouro era encontrado. 

Este problema mostra-se em relevo, no romance Os sinos da agonia, 
por meio da família de Dom João Quebedo, velho fidalgo paulista, pai de 
Malvina:  

 
O que o pai mais queria era um daqueles tão decantados 
magnates do ouro e do diamante para casar as filhas e assim 
dourar o seu brasão desgastado e empalidecido, dando 
mostras de ruína, desde que se viu forçado a mudar de São 
Paulo para a vila de Taubaté, depois da má fortuna que teve 
jogando quase todo o seu cabedal nas bandeiras que partiam 
continuadamente para o país das Minas Gerais. Como tantos 
outros antes e depois dele, tão logo começaram a chegar as 
primeiras descobertas (DOURADO,1988, p. 70) 

 
Pode-se ver, nessa família, o arquétipo da família patriarcal, cujas 

pessoas aristocráticas e ricas, orgulhosas tanto da nobreza quanto dos bens 
que possuíam e que, agora, arruinadas, lembravam com nostalgia dos tempos 
de fausto. A memória de Dom João Quebedo mostra a postura de quem “espia” 
e não de quem age, ou seja, é a postura típica de um senhor socialmente 
decadente. 
 

Se lembrou de que antigamente, nos tempos de fartura, a 
Fazenda da Ribeirinha era um mimo, um pomar viçoso; se 
lembrou da sua plantação de marmelo, do seu fabrico de 
conservas, das mais de duas mil caixas de marmelada e 
goiabada que mandava para a cidade da Bahia; das pereiras, 
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das parreiras, das figueiras; das canas (chegou a sentir na pele 
a aragem imaginária vinda do antigo canavial), tachas e 
alambiques; das centenas de escravos labutando; dos pastos 
cheirosos, das bostas nos currais, o quentume no nariz, ele 
longe, do alpendre, só espiando preguiçoso [...] 
(DOURADO,1988, p. 73). 

 
A família Quebedo, quando decai economicamente perde todos os 

valores ético-morais. O primeiro e mais evidente indício da decadência é o 
adultério de dona Vicentina, mulher de Dom João Quebedo. O adultério 
feminino seria inconcebível se o patriarca ainda mantivesse intacto seu poder. 

A “descaída” ocorreu quando o marido viajara para o reino, em busca do 
auxílio dos parentes que privavam da casa real, a fim de conseguir alguns 
privilégios, “uns contratos” com o Capitão-General. Dessa “queda” nasceu 
Donguinho, uma criança insana que se transforma num homem monstruoso, 
furioso, e no tormento e vergonha do patriarca. Ou seja, é como se o pecado 
monstruoso do adultério se materializasse em um filho deficiente que converte 
o pecado em expiação. Vale lembrar que Donguinho, no diálogo que a obra 
realiza com a mitologia, está associado ao Minotauro, assim como Dona 
Vicentina à Pasífae. Ambos simbolizam, respectivamente, a decadência da 
nobreza vicentina e da sociedade colonial. Um sinal evidente dessa decadência 
é que Dom João perdoa Dona Vicentina. Em outros tempos, provavelmente, 
tanto ela quanto o amante seriam exemplarmente punidos. Esse aspecto é 
muito bem ilustrado por Gilberto Freyre, ao referir-se à influência exercida pelos 
médicos, até mais que os padres, sobre as mulheres:  

 
De mais de um médico foram aparecendo histórias de adultério 
em alcovas ou sofás patriarcais. Também de castigos 
tremendos em que as vítimas da cirurgia eram os cirurgiões; e 
não apenas padres ou frades contra os quais mais de uma vez, 
na era patriarcal, voltou-se de modo terrível a ira de senhores 
pais ou senhores maridos feridos na sua hora de donos de 
mulheres. (FREYRE, 2002, p. 152) 

 
Há que se destacar ainda que a lei facultava ao marido o direito ao 

castigo: “achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente 
poderá matar assim a ela como o adúltero” (ARAUJO, apud DEL PRYORE, 
1997, p. 59). 

Outra evidência é a busca de um marido rico para as filhas, a fim de 
tentar retomar os antigos negócios, agora arruinados, e salvar a família da 
“vergonha” da pobreza, como também o faz o coronel Bento Pires, pai de Ana, 
a noiva de Gaspar. O que ocorre com Ana é um fato comum às mulheres 
dessa época, ou seja, desde meninas já eram tolhidas em sua liberdade, 
tornavam-se moças muito cedo e já preparadas para o casamento, obviamente 
acertado pelo pai: 

 
Menina aos onze anos já iaiazinha era, desde idade ainda mais 
verde, obrigada a “bom comportamento” tão rigoroso que lhe 
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tirava, ainda mais que ao menino, toda a liberdade de brincar 
[...]. Desde os treze anos obrigavam-na a vestir-se como moça, 
abafada em sedas, babados e rendas; ou a usar decote, para ir 
ao teatro ou a algum baile. (FREYRE, 2002, p. 149) 

 
No diálogo entre Gaspar e o velho coronel, quando o primeiro propõe 

sociedade ao segundo, fica evidente que o casamento era tratado como um 
negócio e a mulher “vendida” como se fosse mercadoria: “Mas eu não tenho 
nada pra dar, cabedal algum com que entrar, não quero ser peso morto, disse 
o velho já fingindo um acanhamento e pudor que a pobreza comeu. Vossa 
Mercê tem uma filha muito rica e prendada, fina pastora, seu maior cabedal 
[...]” (DOURADO,1988, p. 195). 

Apesar do bonito discurso de Gaspar, cheirando a árcade, na realidade, 
ele está é negociando uma noiva e o velho vendendo a filha. Percebe-se assim 
como era trágica a situação da mulher:  

 
Das leis do Estado e da Igreja, com freqüência bastante duras, 
à vigilância inquieta dos pais, irmãos, tios, tutores, e à coerção 
informal, mas forte, de velhos costumes misóginos, tudo 
confluía para o mesmo objetivo: abafar a sexualidade feminina 
que, ao rebentar as amarras, ameaçava o equilíbrio doméstico, 
a segurança do grupo social e a própria ordem das instituições 
civis e eclesiásticas. (ARAUJO, apud DEL PRYORE, 1997, p. 
45) 

 
Reprimida, a mulher era submetida, primeiramente, às vontades do pai, 

e, depois do casamento, às do marido, havendo, sempre, a igreja e a 
sociedade a controlá-la.    Segundo Araújo, havia sobre a mulher o estigma do 
mito do Éden, segundo o qual, ela, seduzida pela serpente, “caiu em 
transgressão. Entretanto, ela será salva pela sua maternidade, desde que, com 
modéstia, permaneça na fé, no amor e na santidade”. (ARAUJO, apud DEL 
PRYORE, 1997, p. 45). Sendo mãe, a mulher afastava-se de Eva e 
aproximava-se da virgem Maria. 

Mas, é por intermédio da personagem Malvina que se pode perceber, de 
forma emblemática, a consumação da decadência. Nela, realmente, perdem-se 
todos os valores éticos e morais. Ela rouba o noivo da irmã, deixando Mariana 
fadada a ser uma solteirona, pois já beirava os trinta e cinco anos e, de acordo 
com Gilberto Freyre,  

 
nos sobrados, a maior vítima do patriarcalismo em declínio [...] 
foi talvez a solteirona. Abusada não só pelos homens, como 
pelas mulheres casadas. Era ela quem nos dias comuns como 
nos de festa ficava em casa o tempo todo, meio governante, 
meio parente-pobre, tomando conta dos meninos, botando 
sentido nas escravas, cosendo, cerzindo meia, enquanto as 
casadas e as casadouras iam ao teatro ou à igreja. [...]. 
(FREYRE, 2002, p. 158) 
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Mariana consuma seu trágico destino encerrando-se em um convento. 
Este foi um expediente muito comum ao longo de todo o período colonial. 
Muitas das moças que não casavam, ou que desobedeciam aos pais ou, ainda, 
muitas mulheres casadas, que contrariavam seus maridos, era confinadas aos 
conventos que as recebiam em troca de um dote ou de uma porção de terra. O 
convento acabava por ser uma espécie de prisão voluntária e ou imposta pelo 
pai, pelo marido, ou pela sociedade.  

Além de roubar o noivo da irmã, Malvina usa de muitas artimanhas para 
iludir João Diogo e, após o casamento, renega a família, temerosa, 
principalmente, de que viesse à tona a existência de Donguinho e isso 
estragasse a reputação do  marido perante a sociedade. Porém, ao renegar a 
família, ela contribui mais ainda para a decadência, já que não permite que a 
família recupere a dignidade; aliás, esse é um indicativo de que ela também 
não recuperou a dignidade e é isso que ela leva para a casa do marido, como 
um dote maldito: a indignidade. 

O desejo de João Diogo de ascender socialmente – como era o de todos 
os homens “sem linhagem” tão logo enriqueciam – não se realiza. Sua casa, 
que estava em ascensão, vê-se contaminada pelo vírus da decadência: 
Malvina consegue contaminar e destruir tudo aquilo que ele havia construído. 

Indiretamente, Malvina modifica o marido para pior, transformando-o na 
caricatura de um nobre. Ao invés de ela, com seu nome e sua tradição, legar 
ao marido uma certa nobreza – já que este era o objetivo de João Diogo – ao 
contrário, ela transforma-o em uma caricatura próxima do grotesco. 

 
Em que João Diogo se tinha tornado! Um casquilho, um 
cortesão! Era um outro homem, um outro João Diogo Galvão. 
[...] Em vez do antigo correão de sola [...], um talim de veludo. 
[...] Em vez dos cabelos selvagens e desgrenhados, a cabeleira 
empoada, o laço de gorgorão refolhudo no rabicho. Mais que 
tudo a cara rapada, muito branca, empomadada, coberta de 
polvilho (que horror, meu Deus! ) substituíra a barba agressiva 
e mateira de antigamente (DOURADO,1988, p. 54). 

 
Já não se via mais em João Diogo aquele homem austero e valente, o 

qual varava os sertões à procura de ouro, mas um homem que tentava 
aparentar um polimento que não tinha, que acompanhava Malvina em saraus 
noturnos e que lhe fazia todas as vontades. Pouco restou do antigo João 
Diogo, como se pode ver no discurso irônico de Januário: “Na sua magreza, na 
camisola branca bordada, com punhos de renda fofa e refolhuda, João Diogo 
parecia mais uma velhinha faceira sonhando com os anjinhos do céu” 
(DOURADO,1988, p. 57). 

Mas, se Januário tem clara percepção da mudança de João Diogo, o 
mesmo não ocorre em relação a si mesmo. Também ele se transformara por 
causa de Malvina, já que ela o havia enredado, pelo sexo, em sua teia, 
levando-o a cometer o assassinato de João Diogo. Fiandeira, Malvina teceu a 
teia em que envolveu Januário, mas não se pode esquecer o caráter de 
fragilidade dessa teia. “Essa fragilidade evoca a de uma realidade de 
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aparências ilusórias, enganadoras”. (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1993, p. 
71). Assim como eram ilusórias e enganadoras as intenções de Malvina para 
com Januário. Aranha tecedeira, Malvina, mal-vinda, maligna, exerceu o poder 
sobre a sua vítima, traçando e comandando seu destino, à maneira das Parcas. 

O mesmo, por caminhos diferentes, aplica-se a Gaspar. Também ele se 
deixou levar pelo fascínio e pelas dissimulações da moça. Com ele, ela usou 
de uma falsa e maternal ternura, da qual ele se ressentia desde a morte da 
irmã e da mãe. Apenas o sentimento de culpa, de sentir-se traindo o pai, não 
permitiu que ele fosse totalmente subjugado por ela, mas isso não impediu que 
sua vida fosse destruída. Ou seja, Malvina é uma aranha que tece sua teia de 
acordo com a presa a ser pega, ou enredada. 

A ambição e o sonho de amor de Malvina fizeram-na enredar e arruinar 
a vida de João Diogo, Januário e Gaspar, e, por fim, a sua própria. Não seria 
possível a ela ser feliz com nenhum dos três homens, já que era a 
personificação da decadência de uma classe, daí a ausência de filhos, pois 
sem estes era o fim da aristocracia, não haveria a continuidade do sangue. 

O ouro estava acabando, a aristocracia também. Isto associado à mudança no 
regime prenunciava o fim de uma era, “o fim de uma raça, de uma nação mal parida, 
de um povo não nato” (DOURADO, 1988, p. 196). 
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A DIVINA COMÉDIA E SUA 
REPRESENTAÇÃO DO INFERNO 

Daniel Lula Costa (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Escrita no início do século XIV e dividida em três 

partes, a Divina Comédia narra a jornada do 

personagem Dante pelos três ambientes do pós-morte 

cristão. Sua temática e história nos permitem pensar 

por meio de imagens devido a erudição de Dante e 

sua visão de mundo. Na primeira parte da obra, 

intitulada Inferno, são descritos os nove círculos 

infernais, caracterizados por monstros mitológicos e 

ambientes construídos e sonhados por Dante. O modo 

como Dante apropriou-se das ideias que circulavam 

em seu contexto histórico permitiu que ele imaginasse 

os aspectos característicos do Inferno, representando-

o em sua obra. Entenderemos o conceito de 

maravilhoso enquanto gênero literário (TODOROV, 

1981) e como uma categoria de estudo para 

compreendermos o cotidiano do homem medieval. 

Nesse sentido compreenderemos o Inferno dantesco 

como um ambiente representado coletivamente e 

entendido pela sociedade medieval enquanto uma 

realidade possível (CHARTIER, 2002).  

PALAVRAS-CHAVE: representação; símbolo; inferno. 
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DO MODERNISMO ÀS 
TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS: 
INOVAÇÕES E RUPTURAS 
Fabrício César de Aguiar (UEM) 
Luís Cláudio Ferreira Silva (UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

O Modernismo se caracteriza como sendo um conjunto de manifestações artísticas do 

início do século XX que valorizou a busca de novidades no campo artístico, mesmo que 

para isso necessitasse quebrar alguns conceitos pré-estabelecidos e tidos como 

canônicos. Segundo Jauss (1996), a melhor maneira de se captar o sentido de 

moderno é a partir de seus contrários. Moderno marca a fronteira entre o que é de hoje 

e o que é de ontem, entre o novo e o antigo, as fronteiras entre as novas produções e 

aquelas que se tornam obsoletas. Seguindo por este viés, o artista tem o potencial de 

criar dando continuidade aos padrões pré-estabelecidos ou pode inová-los, criando 

outros padrões que, se forem representativos, conseguirão sobrepor-se à tendência 

vigente até então. No entanto, com o passar do tempo, o que foi considerado novo 

passa a ser o usual, assumindo o lugar ocupado pelos padrões artístico-estéticos 

vigentes anteriormente. Segundo Gomes (2005), “cada grande momento da literatura, 

em qualquer canto do mundo, está marcado por movimentos de vanguarda, que são 

constituídos por movimentos futuros de afirmação, correção e dissolução”. O que se 

pode notar é que este processo de “ruptura – inovação – consolidação”; “nova ruptura – 

renovação – nova consolidação”; “ruptura...” trata-se de um processo elíptico, crescente 

e infinito. Considerando estas noções, o artista que busque inovar, ciente do modo 

como estas transformações ocorrem, precisa conhecer os códigos artísticos vigentes e 

os conceitos já solidificados que lhe possibilitem alterá-los ou opor-se a eles. Os artistas 

e movimentos artísticos inovadores na arte universal mostraram isto, como os 

movimentos de vanguardas, por exemplo, do início do século XX, a despersonalização 

dramática de Fernando Pessoa, a Semana de 22, o experimentalismo lingüístico de 

Guimarães Rosa, a inovação na técnica narrativa de Clarice Lispector, a vanguarda da 

Poesia Concreta nacional, a recodificação da linguagem com José Saramago, a 

Literatura Marginal, assim como outras tendências que se desenvolvem com estes 

perfis até os dias atuais. Nesta perspectiva, este simpósio abre-se a trabalhos 

referentes a escritores de literatura em língua portuguesa que possuem obras que se 

enquadram neste período histórico-artístico que abrange do Modernismo às Tendências 

Contemporâneas, as quais possuem características inovadoras tanto no aspecto formal 

quanto no aspecto temático, atentando para a interrelação entre elas.  

PALAVRAS-CHAVE: Literaturas em língua portuguesa; Modernismo; Tendências 

Contemporâneas. 
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O SOL A BASHÔ: MARCAS DO 

CONTEMPORÂNEO NA POESIA  

DE OSVALDO CÍCERO WRONSKI 
Murilo Filgueiras Correa (UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

O estudo busca resgatar o trabalho do paranaense, natural de 
Campo Mourão, Osvaldo Cícero Wronski realizado com a 
poesia. No início dos anos 80, o então escritor – hoje 
advogado radicado em Florianópolis-SC, publicou o livro Letra 
de forma pela editora FCC, apresentando poemas que 
desafiavam a forma e as convenções tidas como canônicas 
no que concerne à criação poética. Porém, como a própria 
proposta do presente simpósio expõe ao citar o teórico Hans 
Robert Jauss, o melhor caminho para a percepção do 
moderno é justamente a partir de seus contrários. É por estes 
caminhos contraditórios, conflitantes, instigantes, provocativos 
e até mesmo metafísicos de seu próprio caos que o poeta 
busca sua voz, através do rompimento com a linguagem e 
suas convenções o poeta atinge uma espécie de forma 
hermética de representação e significação que se finda em si 
mesma – ora flertando com o concretismo, criando 
representações maquínicas com caráter ainda futurista à 
época, ora com o poema-práxis, projetando realidades 
mínimas, concisas, ao mesmo tempo que ressoa sentidos 
renováveis, como fora explicitado por Gilberto Mendonça 
Teles (1973), mantém-se e se superam mantendo-se. Com o 
aporte teórico de nomes como o do já citado Teles, além de 
Maurício Salles Vasconcelos (1999) e Marcos Siscar (2005) e 
de emails trocados com o próprio poeta que voluntariamente 
colaborou para a realização do trabalho, são feitas incursões 
interpretativas dentro de uma seleção de poemas da obra, 
identificando e demarcando os resquícios poéticos tributados 
aos grandes mestres e, consequente, os desvios e 
transgressões marcantes, as rupturas.  

PALAVRAS-CHAVE: poesia; forma; ruptura. 
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O SOL A BASHÔ: MARCAS DO 
CONTEMPORÂNEO NA POESIA  
DE OSVALDO CÍCERO WRONSKI 
Murilo Filgueiras Correa (UEM) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introdução 

 
Ezra Pound define literatura como “[...] linguagem carregada de 

significado. ‘Grande literatura é simplesmente linguagem carregada de 
significado até o máximo grau possível’” (POUND, 1977, p. 32). O raciocínio de 
Pound leva, tendenciosamente, a crer que é na poesia que se encerra a 
expressão maior da linguagem enquanto literatura. A metáfora no verso estaria 

RESUMO: O estudo busca resgatar o trabalho do 
paranaense, natural de Campo Mourão, Osvaldo Cícero 
Wronski realizado com a poesia. No início dos anos 80, o 
então escritor – hoje advogado radicado em 
Florianópolis-SC, publicou o livro Letra de forma pela 
editora FCC, apresentando poemas que desafiavam a 
forma e as convenções tidas como canônicas no que 
concerne à criação poética. Porém, como a própria 
proposta do presente simpósio expõe ao citar o teórico 
Hans Robert Jauss, o melhor caminho para a percepção 
do moderno é justamente a partir de seus contrários. É 
por estes caminhos contraditórios, conflitantes, 
instigantes, provocativos e até mesmo metafísicos de seu 
próprio caos que o poeta busca sua voz, através do 
rompimento com a linguagem e suas convenções o poeta 
atinge uma espécie de forma hermética de representação 
e significação que se finda em si mesma – ora flertando 
com o concretismo, criando representações maquínicas 
com caráter ainda futurista à época, ora com o poema-
práxis, projetando realidades mínimas, concisas, ao 
mesmo tempo que ressoa sentidos renováveis, como 
fora explicitado por Gilberto Mendonça Teles (1973), 
mantém-se e se superam mantendo-se. Com o aporte 
teórico de nomes como o do já citado Teles, além de 
Maurício Salles Vasconcelos (1999) e Marcos Siscar 
(2005) e de emails trocados com o próprio poeta que 
voluntariamente colaborou para a realização do trabalho, 
são feitas incursões interpretativas dentro de uma 
seleção de poemas da obra, identificando e demarcando 
os resquícios poéticos tributados aos grandes mestres e, 
consequente, os desvios e transgressões marcantes, as 
rupturas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: poesia; forma; ruptura. 
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em lugar superior ao da metonímia na prosa. Pound continua suas postulações 
em sua grande obra “ABC da Literatura”, de 1977, sobre valor e permanência 
tanto do escritor quanto da obra, para Pound, “Literatura é novidade que 
permanece novidade” (1977, p. 33), retomando aí o conceito de 
atemporalidade. O bom escritor é aquele que consegue manter sua linguagem 
eficiente, precisa, clara (POUND, 1977, p. 36), somente assim ele seria capaz 
de captar, dentro de sua realidade, o que ela possui de “imortal”, aquilo que o 
momento possui de não-momentâneo, a atemporalidade dentro da 
temporalidade. A partir de tais considerações, Pound segue narrando seu 
método de seleção com seu paideuma, quais motivos o levaram e quais 
critérios foram utilizados na construção de uma das mais famosas vitrines da 
beletrística já produzidas pela crítica conservadora. De uma maneira que 
justifica o presente estudo, o autor ainda desafia os incrédulos de suas 
afirmações com a seguinte exortação: 

 
Há uma qualidade que une todos os grandes escritores: 
escolas e colégios são dispensáveis para que eles 
permaneçam vivos para sempre. Tirem-nos do currículo, 
lancem-nos à poeira das bibliotecas, não importa. Chegará um 
dia em que um leitor casual, não subvencionado nem 
corrompido, os desenterrará e os trará de novo à tona, sem 
pedir favores a ninguém. (POUND, 1977, p. 47) 
 

Certamente a característica mais marcante da poesia brasileira feita a 
partir da década de 1980 é a ausência das influências advindas de escolas 
anteriores, como se o novo a ser dito não o pudesse ser através das vias 
antigas, obsoletas e retrógradas, seus sinais são agora contaminações a serem 
evitadas. Como afirma Marcos Siscar (2005, p. 41) “Não seria incorreto concluir 
que ela [a poesia contemporânea brasileira] tem o aspecto de um movimento 
de retração ou de refluxo com relação às tensões das décadas anteriores.” 
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Existe hoje um novo paradigma 
que circunda o conceito de realidade, é o de que ela é mutante, instável, nova 
a cada dia; a tecnologia revolucionou os meios de comunicação que 
revolucionaram todo o resto. 

Tudo é novo, mas, ao mesmo tempo, nada é inédito, como se o novo do 
tudo fosse a cópia feita sobre tons diferentes, nada mais se cria. “Alguma coisa 
acontece hoje na cultura que não se pode mais ser descrita do mesmo modo 
que no passado” (SISCAR, 2005, p. 43). 

Parece que a inovação ganhou nova roupagem, num conceito ainda 
nebuloso de novo, como se a forma desse lugar ao conteúdo – interessante 
notar que este aval dado ao conteúdo confere, também, alterações à forma, 
nas palavras de Maurício Salles Vasconcelos: 

 
O que se faz notar, a partir dos anos 80, é a tendência de uma 
poesia citacional, o que nem sempre resulta em um texto 
autônomo, com a potência inaugural encontrável no modelo, 
mas no referendum, no aval culto para a manutenção das 
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cosas mentales de uma vanguarda cuja cena se desenrola na 
biblioteca, cada vez mais entendida como biblioteca 
multimeios (e não no corpo-a-corpo dos lugares fraturados, 
moventes, da cultura atual, reavaliadores de linguagens e 
identidades). (VASCONCELOS, 1999, p. 21) 

 
Novas formas de expressão são buscadas pelos autores, influenciados 

pelo advento da velocidade nos processos proporcionado pela revolução dos 
meios de comunicação. Sintomas desse novo conceito de criação são a 
brevidade, a auto-referencialidade ou egocentrismo, a secura expressional, o 
conceitualismo no sentido abstratizante (VASCONCELOS, 1999, p. 22), enfim, 
efeitos nascidos da presença da velocidade. 

Dentro desse contexto, escolhi o até agora desconhecido autor Osvaldo 
Cícero Wronski (1962-) e seu livro “Letra de forma” (1985) como objeto desta 
análise. Nascido em Campo Mourão – PR, Wronski hoje é advogado radicado 
na cidade de Florianópolis – SC e escreve esporadicamente para blogs. “Letra 
de forma” é seu único livro publicado, com cerca de mil cópias, a obra foi 
vencedora do Prêmio Estadual de Poesia “Luís Delfino” de 1984/85, em Santa 
Catarina. 

 
 
Brevidade, profundidade e atemporalidade 

 
A “brevidade” na poesia pode ser uma via de mão dupla, num sentido 

ela é rápida, ágil, imprevisível e surpreendentemente “pequena”, do outro lado 
a concisão explícita dos poemas e sua consequente condensação significativa 
são engenhos literários que ascendem a uma vastidão interpretativa. A poesia 
de Wronski encerra momentos luminosos, instantes interiores, humor, e ainda é 
possível identificar, além do concretismo visível, traços da poesia práxis em 
alguns momentos que apontam para certa crítica social. Sem paginação, a 
obra consiste de um total de 69 poemas, sendo nove postos em fundo preto, e 
algumas citações de poetas como Paul Valéry1 e Matsuo Bashô2. 

A concretude poética é a evolução crítica da forma, onde se toma 
conhecimento do espaço gráfico como agente estrutural, para além da letra, 
como diz o próprio título ambíguo da obra, “Letra de forma”, sem acento 
diferencial – forma ou forma? Ou, como definiu Gilberto Mendonça Teles, uma 
“[...] tensão de palavras-coisas no espaço-tempo. Estrutura dinâmica: 
multiplicidade de movimentos” (TELES, 1973, p. 251), a poesia concreta 
movimenta-se na página, as palavras dissolvem-se e as letras confundem-se, 
um quase caos que, se não nocauteia impetuosamente a linguagem como 
numa desconstrução de Derrida, remodela-a violenta e impiedosamente, 
preenchendo seus arredores com as forças pressurizantes da consciência de 
classe e da ironia mandatária. Teles assim define a modalidade: 

 
                                                           
1 1871-1945, filósofo e poeta francês, simbolista. 
2 1644-1694, poeta japonês, reconhecido por seus trabalhos com o haicai. 
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Poesia concreta: uma responsabilidade integral perante a 
linguagem. Realismo total. Contra uma poesia de expressão, 
subjetiva e hedonística. Criar problemas exatos e resolvê-los 
em termos de linguagem sensível. Uma arte geral da palavra. 
O poema-produto: objeto útil. (TELES, 1973, p. 252) 

 
Teles também inclui em seu raciocínio acerca do concretismo o conceito 

de ideograma, uma espécie de signo/símbolo linguístico/imagético portador de 
extensa gama de significações e possibilidades de interação e interpretação – 
tal definição já fora apontada por teóricos como Marshall McLuhan, na obra “A 
Galáxia de Gutenberg: a formação do homem tipográfico”, de 1962, e Pierre 
Lévy, na obra “A ideografia dinâmica: rumo a uma imaginação artificial?”, de 
1997, como possível substituta do sistema grafo/alfabético. Para Teles, 
inerente ao conceito de ideograma estaria um “[...] apelo à comunicação não-
verbal, o poema concreto comunica a sua própria estrutura: estrutura-
conteúdo” (TELES, 1973, p. 251). 

Selecionei alguns poemas a fim de tecer considerações interpretativas. 
Foram utilizadas imagem digitalizadas das páginas do livro para fins de 
preservação do estrato gráfico do poema e das singularidades tipográficas. O 
primeiro para o qual chamo a atenção é: 

 

 
 Imagem 01 (WRONSKI, 1985) 

 
Nota-se aí a crítica social que aproxima o poema da poesia práxis 

(COSTA, 2010, p. 5). O intertexto com o discurso clássico de Abraham Lincoln 
sobre a democracia cria, aqui, um efeito interessante com as palavras “pêlo” e 
“polvo”. A palavra “pêlo”, com seu acento circunflexo – obrigatório antes da 
recente reforma ortográfica da Língua Portuguesa, designa os pelos produzidos 
pelo corpo, que em geral são raspados por sua inconveniência e pela higiene, 
uma pessoa sem pelos implica, na visão conservadora, uma pessoa bem 
cuidada, civilizada e distinta; a aproximação da palavra “pêlo” com “povo” 
denota uma caracterização subversiva do povo, ilustrando uma suposta 
máscara da democracia criada pelo sistema capitalista que despreza o social. 
Já a formulação “para o polvo” acaba por confirmar o desprezo por parte do 
poder à população, trocando a palavra pelo nome do molusco troca-se também 
o alvo de todas as atitudes e formulações práticas e filosóficas em que se 
baseia o conceito de governo – trocando as pessoas por animais o poeta ilustra 
perfeitamente como o sistema enxerga aqueles que, na realidade, o sustentam. 

Também merece atenção a forma como o autor inclui-se no 
mundo/realidade em que vive, representada neste: 
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Imagem 02 (WRONSKI, 1985) 

 
Situado em sua contemporaneidade, no seu “hoje”, complexo, 

fragmentado, mutável e instável, aparece o apelo do eu-lírico ao simulacro, 
representado pelo “reflexo”, a imagem reproduzida e idealizada, associa-se o 
espelho a noções narcisistas sobre vaidade e efemeridade, daí o sentido 
totalmente incluído no contexto pós-moderno: diante da complexidade das 
relações humanas de hoje em dia, o simulacro, a fachada, é a melhor opção 
para portar-se e se situar na hiper-realidade. A fragmentação rubrica a não-
identidade autônoma do sujeito, obrigando-o a se definir a partir da diferença, a 
partir do outro, esse outro reflete o eu-lírico, pois mostra suas diferenças, aquilo 
que realmente se é seria o resultado de uma desconstrução da identidade a 
partir dos pontos onde se difere. 

Muito interessante também é a aproximação que o autor realiza com os 
poemas haicai. Wronski cita Bashô num elegante trocadilho posto como 
primeiro poema da obra: 

 
Imagem 03 (WRONSKI, 1985) 

 
O instante capturado do haicai caracteriza o crepúsculo, e o movimento 

da leitura segue para baixo, imitando o por do sol – grande exemplo de 
metalinguagem com auxílio do espaço-tempo e convenções de leitura 
prosaicas. Wronski trabalha com a concisão e dialoga com construções e 
formulações, pintando paisagens, imagens, instantes, como os apresentados 
nos três exemplos abaixo: 

 

 
Imagem 04 (WRONSKI, 1985) 
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Imagem 05 (WRONSKI, 1985) 

 

 
Imagem 06 (WRONSKI, 1985) 

 
Há um interessante intertexto no primeiro exemplo, a expressão “eu sou 

uma brasa, mora?” foi criada pelo cantor Roberto Carlos no tempo da Jovem 
Guarda e significava algo como o máximo, o radical, o irresistível – dialogando 
com a noite, temos, então, conotações boêmias sobre o estilo de vida, nota-se 
também a captação do instante de contemplação. No segundo exemplo vê-se 
mais nitidamente um único instante da noite, flagrado no piscar de olhos da 
coruja, iluminado por acaso pelo raio, é possível lembrar Edgar Allan Poe e seu 
corvo, símbolos do medo das trevas. No terceiro poema temos um caso muito 
interessante, em conversa realizada através de e-mail com o autor, fui 
informado por ele de que este corresponde a um haicai, e que também existe 
para ele uma outra forma, não publicada, citada da seguinte maneira no e-mail. 

 

 
Imagem 07 (WRONSKI, 1985)  

 
O autor chama a atenção aqui para o modo como as sílabas pulam na 

folha imitando o movimento do sapo, ilustrando a brincadeira pretendida, porém 
não realizada na época devido a restrições editoriais (WRONSKI, 2012). Sobre 
cotidiano, rotina, tédio, efemeridade e demais temas reincidentes na 
contemporaneidade, Wronski demonstra sátira e humor nos seguintes 
exemplos: 

 

 
Imagem 08 (WRONSKI, 1985) 
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Imagem 09 (WRONSKI, 1985) 

 
No primeiro exemplo vemos a desconstrução do conceito de amor, 

confundindo-o e mesclando-o com sexo como se um não existisse sem o outro 
e, portanto, um seria tão efêmero quanto o outro; depois da orgia de 
Baudrillard, é perfeitamente admissível a presença do sexo mesclado a 
pensamentos e afazeres rotineiros. No segundo há a confirmação da ironia, 
caso o “caso” do amor seja levado adiante, será a vez da outra moléstia 
advinda dele: o preço, seja ele financeiro ou pessoal, pagar-se-lo-há um preço. 
Interessante como o autor não conclui o segundo poema de maneira definitiva, 
aparentemente há uma abertura para afirmações de que, apesar do preço alto, 
o amor não é algo a ser evitado. 

Sobre metaliteratura, situação pós-moderna e situação do sujeito no 
contexto pós-moderno, temos a seguinte pérola: 

 

 
Imagem 10 (WRONSKI, 1985) 

 
Há uma ironia ácida do autor em relação aos estudos acadêmicos e 

consequente (pseudo?) intelectualidade em relação a uma real visão do 
mundo, como se fosse fácil, através do estudo exaustivo (afã ciência) alcançar 
certo grau de importância; porém o “difícil é falar em sã consciência”, ou seja, 
acordado, alerta para o mundo e para a sociedade, contemporâneo, na 
definição de Karl Erik Schøllhamer (2011, p. 9-10) uma pessoa “deslocada” da 
própria realidade e que, por isso, consegue enxergá-la e representá-la de 
maneira singular, criticando a razão pura, o eu-lírico dá seu grito desesperado 
e denunciador de que a razão mais esconde do que resolve. 

Para encerrar abordo o poema que, segundo o próprio autor, é o 
preferido dele e de quem o lê, chamado de Poema Concreto do Olho, já posto 
sobre fundo preto: 

 



 

 

 

381 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

381 

 
Imagem 11 (WRONSKI, 1985) 

 
É possível identificar, neste último, um clamor às relações pessoais não 

mediadas pela tecnologia, um apelo ao pessoal, “olho no olho” condensa-se 
em sua própria definição, descendo de forma espiral da instância ortográfica 
para a imagética, findando-se na imagem do rosto humano, conotando a 
importância da relação “corpo a corpo, olho no olho” das pessoas – hoje tão 
minada pelas interações cibernéticas. Vale lembrar que tais poemas foram 
produzidos no início da década de 80 e, ainda assim, até hoje, demonstram 
uma atualidade singular, um diálogo preciso com o contemporâneo.  

 
 
Considerações finais 

 
Uma obra de arte, invariavelmente, possui significações que ultrapassam 

os limites de decodificação e assimilação, apontando para camadas e 
possibilidades alhures à capacidade de um único indivíduo. A obra de arte 
necessita, portanto, da visita repetida, contemporânea ao tempo que passa. Tal 
definição condena, inevitavelmente, um considerável número de produções ao 
esquecimento – posto que ainda é, de maneira física e/ou virtual, impossível 
armazenar e catalogar todo tipo de informação produzida e circulada no globo, 
algo sempre estará “perdido”, ou ainda esperando para ser descoberto. A obra 
de arte sempre aguarda o estudante casual, desavisado, e curioso. Se a 
assertiva de Pound sobre arte e poeira possui alguma coerência, ela se 
manifesta quando certas obras, supostamente esquecidas, de repente 
reaparecem em estudos e debates. Para Pound, tais circunstâncias seriam 
facilmente explicáveis – tratar-se-ia justamente do trabalho de um bom escritor. 
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O NARRAR POSSÍVEL NA PÓS-

MODERNIDADE: O ROMANCE 

LÍRICO DE RADUAN NASSAR 

Luís Cláudio Ferreira Silva (UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

O romance é o gênero burguês por excelência e 
consagrado na modernidade. Porém, já disseram que não 
era possível narrar, pois já não há mais experiências e 
então nada pode ser contado. Também já foi dito que o 
romance havia morrido, que era um gênero acabado. 
Contudo, ele continua vivo e domina o mercado editorial. 
É o gênero também do romantismo, escola que se 
estrutura como um pilar da modernidade, e com ela nasce 
um novo homem, rompendo com a tradição, mergulhada 
no mundo de possibilidades, e, se considerarmos que a 
ruptura é em relação ao mundo clássico, a plenitude é 
preterida à fragmentação. O ser humano da modernidade 
não se reconhece mais como parte do mundo, como 
acontecia no mundo grego, agora ele é individual e 
sozinho. No período chamado de pós-modernidade, a 
fragmentação se intensifica. E se o narrar, como outrora 
fora possível, não pode ser mais feito, o romance pode 
recorrer a outras ferramentas que o auxiliem. É 
justamente na fusão com o lírico que nasce uma nova 
forma de romance. Para o presente trabalho, escolhemos 
Lavoura Arcaica de Raduan Nassar, para tentar entender 
o processo de fragmentação e a adoção do lírico quando 
o narrar já não dá mais conta.  

PALAVRAS-CHAVE: Pós-Modernidade; Romance Lírico; 
Raduan Nassar. 
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AS RUPTURAS DE TEMPO E DE 
ESPAÇO PRESENTES NAS OBRAS 
A MORATÓRIA E RASTRO ATRÁS, 
DE JORGE ANDRADE  
Larissa Walter Tavares (UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Esse estudo tem por objetivo discutir a presença e a 

função dos elementos de ruptura que compõem as 

obras A moratória e Rastro Atrás, de Jorge Andrade. A 

moratória mostra a decadência socioeconômica dos 

fazendeiros atingidos pela crise do café em 1929, 

contemplando ainda o declínio das tradições patriarcais. 

Nessa peça o diálogo entre passado e presente é 

apresentado através da construção de dois tempos e 

dois espaços simultâneos. O palco é dividido ao meio, 

em um lado o tempo é 1929, onde as personagens 

fazem planos e nutrem esperanças em relação à crise 

do café no mesmo ano. Em contrapartida, no outro 

cenário, as personagens estão no ano de 1932 e os 

planos idealizados são readaptados e as esperanças 

são aos poucos quebradas. Em Rastro Atrás a 

personagem principal, em uma tentativa de entender-se 

com seu pai, volta para o passado visando alterar o 

presente. Todavia, essa volta não se dá só nas 

memórias, mas sim em uma apresentação onde o 

mesmo cenário comporta vários tempos. As rupturas 

das duas obras buscam incitar o espectador para que 

ele reflita sobre o que foi apresentado e sobre sua 

própria condição na sociedade em que vive.  

PALAVRAS-CHAVE: ruptura; Jorge Andrade; tempo-

espaço. 
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A RUPTURA PRESENTE  
NA OBRA O REI DA VELA,  
DE OSWALD DE ANDRADE 

Fabrício César de Aguiar (UEM) 
 
 

 
 
 RESUMO  

Este estudo visa discutir alguns aspectos de ruptura 

presentes na obra O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. 

A obra traz discussões acerca da decadência da elite 

cafeeira e a ascensão da burguesia industrial brasileira. 

As ações gravitam em torno de Abelardo I, um agiota 

extremamente ganancioso que se utiliza do que for 

possível para extorquir seus clientes, comprando títulos 

falidos e transformando-os em capital acumulado. 

Abelardo I não possui escrúpulo algum, e mesmo quando 

é enganado por seu auxiliar Abelardo II não abre mão de 

seus ideais, ou seja, por mais que tenha sido roubado vê 

que pelo menos foi por alguém de sua classe, 

permanecendo o dinheiro entre um de seus 

“semelhantes”. No plano do conteúdo evidenciam-se 

críticas aos comportamentos humanos e à estrutura do 

teatro convencional, uma vez que se trabalha com 

técnicas anti-ilusionistas, utilizadas no teatro épico. Nesta 

obra, o que se propõe é uma postura intensamente 

reflexiva por parte dos leitores, atentando-os para vários 

problemas histórico-sociais. Deste modo, por vários 

pontos inovadores esta obra trata-se de um marco na 

história do teatro brasileiro. Escrita em 1933 e publicada 

em 1937, veio a público de modo efetivo com a montagem 

feita em 1967 pelo Teatro Oficina, na direção de José 

Celso Martinez Corrêa. Desde então, suas discussões, 

seus estudos e seu valor não param de crescer.  

PALAVRAS-CHAVE: ruptura; teatro brasileiro; Oswald de 
Andrade. 
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OS GAGUEJOS DE  

SAMUEL BECKETT: UMA 

LITERATURA VOLTADA PARA  

O FRACASSO DA PALAVRA 

Willian André (UEL – UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 RESUMO  

Este trabalho tem por objetivo refletir sobre a obra de 

Samuel Beckett no contexto da produção ficcional do 

século XX. Amigo e conterrâneo de James Joyce, 

Beckett teve o início de sua obra marcado pela 

proximidade com a “apoteose da palavra” que 

caracteriza a produção do autor de Ulysses e Finnegans 

Wake. No final da década de 40, todavia, acabou por 

abandonar a língua inglesa, e passou a escrever em 

francês. Corresponde à adoção do novo idioma a 

constituição dos traços que caracterizarão sua literatura 

para a posteridade: o trabalho com a falha, com a 

subtração, com a impossibilidade. Ao nos debruçarmos 

sobre seus textos que se inscrevem sob a alcunha de 

“prosa curta”, por exemplo, deparamo-nos com uma 

série de “contos” que são, na verdade, dejetos, 

gaguejos, restos de projetos que foram iniciados pelo 

autor e deixados pela metade, incompletos. A partir da 

breve leitura de alguns desses textos, tais como “Bing” 

(“Ping”), de 1966, e “neither” (“ni l’un ni l’autre”), de 

1976, procuraremos observar as principais 

características da literatura beckettiana, e refletir a 

respeito de sua influência sobre a ficção do século XX.  

PALAVRAS-CHAVE: Samuel Beckett; prosa curta; 

falência da linguagem. 
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A CONTEMPORANEIDADE E A 

IDIOSSINCRASIA DOS 

PERSONAGENS DE MIGUEL 

SANCHES NETO NO ROMANCE  

A PRIMEIRA MULHER 

Marcos Flávio Bassi (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Esse trabalho, construído com base nas análises da 

literatura contemporânea sobre o surgimento de novos 

escritores e as conceituações de suas obras, tem 

como objetivo um estudo sobre o romance A Primeira 

Mulher, publicado em 2008, pelo escritor paranaense 

Miguel Sanches Neto. Na ficção desse autor, 

aclamado pela crítica, é de suma importância a 

atualidade dos temas abordados pelo autor e a 

construção idiossincrática dos personagens frente aos 

referenciais modernos encampados por sua literatura. 

Por isso, a relevância da análise da obra de Miguel 

Sanches Neto, um escritor desenvolto por vários 

gêneros da literatura, que traça perfis 

psicologicamente enraizados nos dias de hoje, fixando 

assim sua literatura na atualidade, fotografando a 

modernidade com lentes sem filtro. O trabalho tem 

como suporte bibliográfico Candido (1981), Coutinho 

(1986) e Dalcastagne (2010).  

PALAVRAS-CHAVE: literatura contemporânea; 

Miguel Sanches Neto; A Primeira Mulher. 
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O EXISTENCIALISMO 

CONFIGURADO EM SR. JOSÉ 
Renata Santana (UEM) 
Orientadora: Clarice Zamonaro Cortez (UEM) 
 
 

 
 
 RESUMO  

Este trabalho que aqui se configura, tem por objetivo 

apresentar um breve panorama sobre a teoria 

existencialista configurada no personagem principal 

da obra Todos os Nomes, de José Saramago, 

publicada no ano de 1997. O Sr. José - protagonista 

do romance - vive uma constante de angústia, 

solidão e por inúmeras vezes nega os valores 

modernos; não tem família, não tem amigos, nem 

estes são mencionados em passagem alguma do 

romance. Vez ou outra o personagem trava diálogos 

com o teto, que aparenta ser seu amigo confidente, 

possuindo características existenciais explícitas de 

acordo com a teoria que Sartre apresenta em seus 

estudos. Analisaremos ainda a configuração da 

morte no romance, pois este tem sido um fator que 

permeia a narrativa em várias instâncias, finalizando 

assim o ciclo percorrido pelo personagem do 

romance, visto que o Cemitério Geral era a morada 

da mulher desconhecida que o Sr. José tanto 

procurou.  

PALAVRAS-CHAVE: espaço; romance; 

existencialismo. 
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O EXISTENCIALISMO 
CONFIGURADO EM SR. JOSÉ 
Renata Santana (UEM) 
Orientadora: Clarice Zamonaro Cortez (UEM) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introdução 
 

Todos os Nomes, romance do escritor português José Saramago, foi 
publicado no ano de 1997. O narrador conta a história do Sr. José, funcionário 
da Conservatória Geral do Registro Civil, protagonista da história e 
colecionador de verbetes de pessoas famosas. Em uma de suas buscas pelos 
verbetes nas gigantes prateleiras da Conservatória Geral, o Sr. José se depara 
com o verbete de uma mulher desconhecida e decide sair a sua procura. O 
romance, a partir desse fato, irá contar a trajetória realizada pelo protagonista 
desde o momento em que se deparou com o verbete de uma anônima na 
Conservatória Geral até o momento em que a encontra no Cemitério Geral. Os 
dois locais são considerados espaços primários, passando pela escola e pela 
cidade, estes espaços secundários. 

Estaremos ancorados na teoria de Sartre (1987), a qual irá pontuar 
questões de que o existencialismo é um humanismo. O autor realizará algumas 
considerações críticas as pessoas que defendem o existencialismo como uma 
teoria do desespero que incita as pessoas a apontarem apenas os erros e 
serem desacreditadas de muitos aspectos da vida humana. Além disto tal texto 

RESUMO: Este trabalho que aqui se configura, tem por 
objetivo apresentar um breve panorama sobre a teoria 
existencialista configurada no personagem principal da 
obra Todos os Nomes, de José Saramago, publicada no 
ano de 1997. O Sr. José - protagonista do romance - vive 
uma constante de angústia, solidão e por inúmeras vezes 
nega os valores modernos; não tem família, não tem 
amigos, nem estes são mencionados em passagem 
alguma do romance. Vez ou outra o personagem trava 
diálogos com o teto, que aparenta ser seu amigo 
confidente, possuindo características existenciais 
explícitas de acordo com a teoria que Sartre apresenta 
em seus estudos. Analisaremos ainda a configuração da 
morte no romance, pois este tem sido um fator que 
permeia a narrativa em várias instâncias, finalizando 
assim o ciclo percorrido pelo personagem do romance, 
visto que o Cemitério Geral era a morada da mulher 
desconhecida que o Sr. José tanto procurou. 
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mostrará os dois tipos de existencialistas, apontando qual o principal 
pensamento dessas pessoas, de que forma os sentimentos se configuram 
nelas e ainda apontar no que se pauta de fato a teoria aqui colocada em 
discussão. Um outro texto que dará subsídio para esta análise é Introdução ao 
existencialismo, de Robert Olson. Este texto irá dar noções básicas da teoria 
existencialista e irá desconstruir a noção do que muita gente pensa sobre 
existencialismo – acham que não passa de uma corrente teórica que levam as 
pessoas a ficarem deprimidas e tristes – o que na verdade é bem diferente. Os 
existencialistas muitas vezes são criticados por desacreditarem de alguns 
aspectos, mas são pensadores que a partir de suas teorias fez com que a 
mente humana fosse obrigada a pensar sobre vários temas que antes eram 
deixados de lado. Utilizaremos ainda o texto de Edgar Morin que trata sobre a 
morte para que seja possível apontar algumas considerações sobre o destino 
que a desconhecida escolhera pra si. 

O principal objeto de análise será então o protagonista do romance que 
possui características existenciais, a morte da mulher desconhecida e em um 
segundo plano apontaremos algumas considerações sobre os espaços que em 
certo momento podem ser perfeitamente personificados. 

 
 

Leitura e análise 
 

 Iniciaremos esta análise apontando o que seria o existencialismo 
segundo a concepção de Sartre: 
 

Entendemos por existencialismo uma doutrina que torna a vida 
humana possível e que, por outro lado, declara que toda a 
verdade e toda a ação implicam um meio e uma subjetividade 
humana. A principal crítica que nos fazem, como se sabe é a 
de acentuarmos o lado mau da vida humana. (...) O 
existencialista não tem pejo em declarar que o homem é 
angústia (SARTRE, 1987, p. 4-7) 

 
  Fazendo referência então ao sr. José – personagem este que será 
comentado constantemente durante o decorrer deste estudo – podemos dizer 
que o funcionário da Conservatória Geral possui traços característicos de 
alguém que se encaixa na teoria que o Existencialismo defende. É um 
personagem que na maior parte do romance encontra-se sozinho, não possui 
amigos, familiares, ou qualquer outra pessoa que possa desabafar além de que 
sua maior ocupação no momento não passava de colecionar verbetes e ir à 
Conservatória trabalhar, o qual lidá com o público durante o dia inteiro. Um 
outro aspecto que evidencia essa procura de seu íntimo, é quando o 
personagem que colecionava verbetes de pessoas famosas, em uma de suas 
buscas se depara com o verbete de uma desconhecida e decide sair a sua 
procura; tal busca acaba se espelhando em uma procura de seu próprio ser, 
fato este que dará consistência e vida ao desenrolar da narrativa. 
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José Saramago não apenas em Todos os Nomes, mas em outros 
romances de sua autoria, como em Ensaio sobre a Cegueira, retoma o tema da 
problemática do ser humano, tratando os fatos de forma metafórica em 
dimensões mitológicas, desafiando o leitor para a decodificação de símbolos. 
Retrata também ambientes antagônicos, como a presença da natureza a 
escuridão, a nebulosidade e a chuva.  Além disso, outro recurso do autor é o 
recurso das perífrases para se referir às personagens, como o médico, a 
mulher do médico, o rapazinho estrábico, a rapariga dos óculos escuros, a 
mulher desconhecida, o pastor de ovelhas, entre outros.  Perífrases que levam 
o personagem a uma condição universal e não individual, pois o único dotado 
de nome é o Sr. José, homônimo do próprio escritor. 
 No texto de Olson (1970), o autor já pontuava algumas questões 
imprescindíveis sobre o que a teoria existencialista acentuava. O autor já 
comentava sobre os existencialistas possuírem aspectos obscuros e que vez 
em nunca fazem uso de artifícios poéticos, pois como se sabe, os 
existencialistas não pensam com a barriga ou com o coração, mas sim fazem 
uso da objetividade. Também neste texto, já havia comentários sobre alguns 
pontos que todos os existencialistas concordam. 

São estes: 
 

Em primeiro lugar, uma aceitação resoluta da angústia e do 
sofrimento é condição necessária para que eles possam, 
mesmo, ser experimentados (...) Em segundo lugar, na 
vivência do homem comum do filósofo tradicional, que se 
furtam a encarar de frente sua inevitabilidade, a angústia 
assume a forma do tédio ou da ansiedade banal, da apatia ou 
do medo covarde. (...) Em terceiro lugar, os valôres 
existencialistas intensificam a consiência, despertam as 
paixões e empenham o indivíduo num fluxo de ações que 
solicitará tôdas as suas energias. (OLSON, 1970, p. 33-34) 

 
 Desta forma, essa teoria prega que o homem não consegue fazer coisas 
grandiosas se não tiver passado pela fase da angústia. Por mais que se tenha 
uma escolha a fazer, se não houve o sentimento de angústia, então no fim não 
teve realmente uma opção. Os valores existencialistas são intensos e tem a 
função de libertar o ser humano das frustações diárias vivenciadas e libertar 
ainda do medo e da frustração vivenciadas. 

A teoria existencialista foi criticada pelo fato deles acentuarem a infâmia 
do ser humano, por mostrar os erros e desapontar pelo fato de não acreditarem 
nas belezas radiosas. Sartre (1987) irá apontar que: 
 

Uns e outros censuram-nos por não termos atendido à 
solidariedade humana, por admitirmos que o homem vive 
isolado, em grande parte aliás porque partimos, dizem os 
comunistas, da subjetividade pura, quer dizer, do ‘enpenso’ 
cartesiano, quer dizer, ainda, do momento em que o homem se 
atinge na sua solidão (...) E do lado cristão, censuram-nos por 
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negarmos a realidade e o lado sério dos empreendimentos 
humanos (SARTRE, 1997, p. 3) 

 
Devido a uma mudança nos critérios urbanísticos do munícipio, foi 

refeita uma ordem no bairro onde a Conservatória se encontrava. Todas as 
casinhas que estavam em volta do estabelecimento, tiveram de ser 
derrubadas, exceto uma que as autoridades decidiram conservar como 
documento ariquitetônico; tal casa era a do Sr. José – esta tinha uma porta de 
comunicação que dava para a Conservatória. O protagonista do romance já 
vivia antes nesta casa e ela em nada atrapalhava a reorganização realizada 
pela prefeitura. É um personagem solitário, vive isolado nesta casa 
anteriormente comentada. Jamais recebera visitas de colegas ou de outro 
gênero, e ainda devido a proibição de usar a porta de comunicação, a 
probabilidade de algum colega de trabalho ir lhe visitar havia diminuído ainda 
mais. 
 Ao ir até o recinto da Conservatória, pegar cinco verbetes e se deparar 
com um sexto verbete, o Sr. José assustou-se com tal fato e mais ainda por 
não conseguir compreender o motivo que lhe deixava tão instigado, visto que 
fora este, haveria tantos outros em seu local de trabalho. No verbete constava 
a data de nascimento da mulher desconhecida, nome dos pais e dos 
padrinhos, data, hora de nascimento e o seu endereço. Constava ainda uma 
data de divórcio, a qual pelas contas do funcionário a mulher tinha trinta e seis 
anos. A partir deste instante o Sr. José começará a busca pela incessante pela 
desconhecida. Acerca dos seus sentimentos, constantemente o personagem 
imagina estar falando com outras pessoas, imaginava situações, e em outros 
casos era comum travar diálogos com si próprio, talvez pela falta de não ter 
com quem conversar, o que aponta a maneira de como administrava seus 
sentimentos, pois talvez esta fosse uma válvula de escape para aliviar de si a 
angústia de ficar sempre calado. Nestas condições, acabava caracterizando o 
homem moderno, pois este seria o ápice da solidão 
 Abaixo será apontado um trecho em que o Sr. José começa a imaginar 
que alguém poderia chegar e descobrir sua coleção de verbetes: 
 

Meu caro senhor, eu sou um simples auxiliar de escrita, nada 
mais que um simples auxiliar de escrita de cinquenta anos que 
não foi promovido a oficial, se eu achasse que valia tanto como 
um só dos que ali tenho guardados, ou como qualquer destes 
cinco de menos fama, não teria começado a fazer a minha 
colecção, Então por que é que não pára de olhar para o 
verbete dessa mulher desconhecida, como se de repente ela 
tivesse mais importância que todos os outros, Precisamente 
por isso, meu caro senhor, porque é desconhecida, Ora, ora, o 
ficheiro da Conservatória está cheio de desconhecidos, Estão 
no ficheiro, não estão aqui, Que quer dizer, Não sei bem, 
Nesse caso, deixe-se de pensamentos metafísicos para que a 
sua cabeça não me parece ter nascido, vá lá pôr o verbete no 
lugar, e durma em paz, É o que espero fazer, como todas as 
noites, o tom da resposta foi conciliador, mas o Sr. José ainda 
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tinha alguma coisa a acrescentar, Quanto aos pensamentos 
metafísicos, meu caro senhor, permita-me que lhe diga que 
qualquer cabeça é capaz de os produzir, o que muitas vezes 
não consegue é encontrar as palavras. (SARAMAGO, 1997, p. 
38-39) 

 
O Sr. José então se descobre no mundo a partir do instante em que 

inicia a busca pela desconhecida, é a partir deste instante que ele começa a 
realmente ter um motivo que lhe faça sentir mais vivo e que não poderá desistir 
porque no próximo dia a busca iria permanecer, motivo este pelo qual ele 
começa infringir leis em determinados momentos, pois começa a utilizar uma 
falsa credencial fingindo estar a serviço da Conservatória para poder ir a casa 
de parentes da desconhecida com o intuito de obter notícias dela.  

Um outro momento que a angústia do personagem é explicitada, se dá 
no momento que após ele ter ido à casa da mulher do marido ciumento e à 
casa da senhora do rés-do-chão, ao caminhar pela rua o Sr. José imagina uma 
situação em que as duas pessoas possam ir até a Conservatória procura-lo 
com a intenção de ajudar nas buscas, porém quem os atende é o Conservador. 
Ele passa a temer que seus pensamentos se tornem reais sem imaginar o que 
poderia lhe apetecer acaso o Conservador descobrisse tal ato. 

Em vários instantes da narrativa esse tipo de pensamento acompanha o 
Sr. José – sempre com medo do Conservador, angustiado por temer que não 
termine o serviço e passe para os outros oficiais – caso que só deveria 
acontecer em situações extremas – medo das pessoas o descobrirem com a 
falsa credencial e mais medo ainda de que alguém pudesse ler o seu diário, 
podendo confiar somente no teto, com quem uma vez ou outra travava um 
diálogo e pedia conselhos.  

A teoria existencial já apontava então questões sobre a angústia do 
homem: 

 
Não pode ele deixar de ter, na decisão que tomar, uma certa 
angústia. Tal angústia todos os chefes a conhecem, mas isso 
não os impede de agir: pelo contrário, isso mesmo é a 
condição da sua ação. Implica isso, com efeito, que eles 
encaram uma pluralidade de possibilidades; e quando 
escolhem uma, dão-se conta de que ela só tem valor por ter 
sido escolhida. Esta espécie de angústia é a que descreve o 
existencialismo (SARTRE, 1987, p.8) 

 
Assim como a teoria que os Existencialistas defende, o Sr. José também 

rejeita os valores tradicionais da vida e principalmente valores estes que a 
sociedade impõe à ele. No romance além de tudo, há uma forte crítica à 
sociedade da época, o qual o autor denuncia a burocracia existente no século 
XX.  

O personagem também não acredita na vida satisfatória, vida plena, 
cheia de felicidades e fingimentos que o ser humano pensa estar sentindo, pois 
a vida humana é feita de perdas irreparáveis. Tal perda irreparável para o 
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personagem aqui comentado se dá no momento em que ele descobre que a 
mulher desconhecida que ele tanto procurara morreu e está no Cemitério 
Geral. Esta perda é reafirmada quando ele vai ao túmulo da mulher 
desconhecida e ao recostar-se à uma oliveira e passar a noite de frente para a 
jazida que a desconhecida estava, chega um pastor de ovelhas dizendo que 
ele é encarregado de trocar as lápides dos suicidas por acreditar que estes não 
querem ser incomodados e não possui uma linha de estratégia para essa rota, 
ou seja: seria impossível saber em qual jazida a desconhecida se encontra. Aí 
então o Sr. José percebe que não pode nem chorar  no túmulo correto. 
 Descreveremos aqui a passagem quando o Sr. José e o pastor de 
ovelhas se encontram e este último conta ao funcionário da Conservatória tal 
ato: 
 

Um homem idoso, com um cajado na mão, vinha na direcção 
do Sr. José. (...) Descobriu a pessoa que procurava, É essa 
que está aí, mesmo ao pé de si, É homem ou mulher, É 
mulher, (...) Então veio mesmo a jeito para saber a verdade 
sobre o talhão dos suicidas (...) Qual é então a verdade do 
talhão de suicidas, perguntou o Sr. José, Que neste lugar nem 
tudo é o que parece, É um cemitério, é o Cemitério Geral, É um 
labirinto, Os labirintos podem ver-se de fora. Nem todos estes 
pertence aos invisíveis, Não compreendo, Por exemplo, a 
pessoa que está aqui, disse o pastor tocando com a ponta do 
cajado no montículo de terra, não é aquela que você julga. De 
repente, o chão pôs-se a oscilar debaixo dos pés do Sr. José, a 
última pedra do tabuleiro, a sua derradeira certeza, a mulher 
desconhecida enfim encontrada, tinha acabado de desaparecer 
(...)Nenhum dos corpos que estão aqui enterrados corresponde 
aos nomes que se lêem nas placas de mármore, Não acredito, 
Digo-lho eu, E os números, Estão todos trocados, Porquê, 
Porque alguém os muda antes de serem trazidas e colocadas 
as pedras com os nomes, Quem é essa pessoa, Eu (...) Ainda 
não lhe disse por que razão comecei a trocar as chapas em 
que estão escritos os números das sepulturas, Se for certo, 
como é minha convicção, que as pessoas se suicidam porque 
não querem ser encontradas, estas aqui, graças ao que 
chamou a malícia do pastor de ovelhas, ficaram definitivamente 
livres de importunações (SARAMAGO, 1997, p. 238-241) 

 
Um outro aspecto que merece ser mencionado aqui é a questão do 

espaço que o protagonista percorre durante o romance. São eles: Cemitério 
Geral e a Conservatória Geral do Registro Civil são os espaços principais que a 
obra se configura, sendo a escola e a cidade os espaços secundários. Um fato 
curioso sobre isto é que estes espaços, darão a noção de ciclo da vida 
humana, visto que a Conservatória é onde os pais vão registrar seus filhos 
quando nascem, a escola é quem vai ser a responsável pela formação do 
cidadão, aquela que irá preparar as pessoas para a vida e para o mercado de 
trabalho, funcionando como produtora do saber; a cidade é quem os recebe e 



 

 

 

395 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

395 

oferece a eles o dia-a-dia e por fim o Cemitério Geral que quando cumprido a 
missão que lhes foi conferida, vai finalizar este ciclo. 

Ambos os espaços são dotados de simbologia e caracterizados 
constamente por imensidão, contiguidade, tempo nebuloso e chuvoso são os 
que passam a estar presentes em toda a narrativa além do ar fantasmagórico e 
labiríntico ser reafirmado durante vários instantes do texto. 

A Conservatória em certos momentos da narrativa passa a ser 
personificada e atinge características labirínticas em vários instantes do texto. 
Este recurso de dar características humanas para coisas que não são humanas 
aponta um paradoxo de dar características de movimentação a algo que é 
estático, pois seu nome mesmo já aponta que é algo conservador, que não irá 
mudar. Tais espaços que o personagem percorre reforça o existencialismo 
existente no Sr. José, pois dão a idéia angustiante do labirinto – caminho este 
que representa a idéia de que andar em linha reta, em lugar algum iriam 
chegar, podendo se perder facilmente. Quando o personagem caminha pelo 
cemitério a idéia de imensidão é reafirmada quando o mesmo diz que já andara 
cinco quilômetros e ainda não chegou até a jazida que procurava, além de 
apontar que visto do alto o cemitério se assemelhava com uma árvore 
bifurcada – novamente a idéia de dúvida, de qual caminho deveria ser seguido. 
O fio de Ariadne é um outro instrumento que mostra a facilidade em se perder, 
pois uma vez colocado em um determinado ponto, iria desenrolando este fio 
para procurar o que gostaria e depois enrolava-o de volta para saber de onde 
havia saído. Na Conservatória o fio de Ariadne ainda era usado, porém no 
Cemitério este fator foi deixado de lado devido ao fato de que alguém havia 
cortado-o em outra ocasião; desta forma então ele perdeu a sua utilidade. 

Um outro aspecto tratado no romance é a questão da morte. Nas 
passagens em que a morte passa a ser o elemento central do romance ela 
passa a funcionar como algo que chama a atenção. Ao contrário do que se 
pensa, quando se descobre que a mulher desconhecida morrera, o romance 
não termina, mas sim ganha mais fôlego ainda pois trará traços apreensivos 
que irá apontar sobre o labirinto daquilo que está eternamente perdido – 
momento este em que foi descrito anteriormente quando o Sr. José e o pastor 
de ovelhas se encontram. Aqui então mais uma outra simbologia é colocada 
em questão, pois o pastor que é aquele que representa a ordem, aquele que 
sempre organiza e guia o seu rebanho, no romance adquire a imagem daquele 
que desorganiza, o que deixa de orientar – visto que nem ele possuía uma 
regra definida para a troca dos números das lápides, ou seja: mesmo que 
quisesse encontrar alguém, não seria capaz. 

Após perguntar para as dez lojas que se situava em volta da casa da 
mulher desconhecida e sem colher nenhuma informação, o protagonista do 
romance já não sabe mais o que fazer para obter notícias dela, já havia tentado 
de todas as formas possíveis. É a partir deste momento que de uma forma 
subjetiva sua morte começa ser iniciada para ele, pois posteriormente a isso 
ele terminará sua busca e confirmará suas suspeitas no Cemitério Geral: 
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O horror da morte é a emoção, o sentimento ou a consciência 
da perda de sua individualidade. Emoção-choque, de dor, de 
terror ou horror. Sentimento que é de uma ruptura, de um mal, 
de um desastre, isto é, sentimento traumático. Consciência, 
enfim, de um vazio, de um nada, que se abre onde havia 
plenitude individual, ou seja, consciência 
traumática. (MORIN,1997, p. 33). 

 
Morin (1997) já dissertava a respeito das sensações que a notícia de 

uma morte causava no ser que recebe a resposta. O Sr. José não recebera 
resposta nenhuma de que a mulher desconhecida havia morrido, porém depois 
de tentar em todos os lugares possíveis que ela poderia se encontrar, começa 
a desconfiar que ela já não estaria mais neste plano, até que finalmente essa 
morte é declarada. Só então o motivo pelo qual ato aconteceu se funde quando 
o funcionário da Conservatória sai a procura da mulher desconhecida na casa 
dos seus pais, indo lá obter informações dela e também sob quais foram suas 
perspectivas em vida que pudessem ter levado-a a comer tal ato. Para piorar 
um pouco mais a situação e leva-lo a frustração, o protagonista descobre que 
não houve nenhum motivo importante para que ela cometesse o suicídio, já 
que seus pais diziam que seu casamento não a fazia mais feliz e que 
realmente estava se sentindo bem quando se divorciou. A mãe dizia ainda que 
a filha desde quando era rapariga tinha o olhar triste, como se estivesse 
acontecendo algo, porém ao ser questionada, a desconhecida nada contava 
sobre algum motivo de estar triste – se é que realmente o tinha. Estas últimas 
características da mulher desconhecida, de certa forma também revela 
existencialismo, pois o olhar triste que a mãe descreve em certo momento se 
enquadra nas características que apontam a angústia interna do ser 
existencial, principalmente quando a mãe pergunta a menina o que lhe apetece 
e a mesma sempre nega, diz que está tudo bem – não que ela estivesse 
mentindo, mas talvez nem ela mesmo sabia resolver seus conflitos internos. 

Morin (1997), comentava que a morte poderia ser entendida como a 
objetividade da subjetividade da objetividade. Entende-se que este conceito de 
objetividade nada mais é que o impacto causado ao ser humano quando o 
mesmo recebe a notícia da morte de um ente. A subjetividade configura-se 
então na incompreensão que o sujeito tem perante a morte, a forma como ele 
não se conforma perante tal fato e consequentemente tem uma difícil aceitação 
diante disso. A objetividade da subjetividade se configura na consciência de 
que a morte é um fator irreversível, que não há nada que se possa fazer para 
mudar que tal fato aconteça, tornando-se então uma aceitação em um 
momento posterior. 

Após travar um diálogo com o teto e o mesmo lhe aconselhar sobre 
deixar de lado essa busca pela desconhecida e retornar as suas antigas 
atividades, o protagonista adquire várias sensações ao mesmo tempo. 

 
O imaginário e metafísico diálogo com o tectco servira-lhe para 
encobrir a total desorientação do seu espírito, a sensação de 
pânico que lhe vinha da ideia de que já não teria mais nada 
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para fazer na vida, se, como havia razões para recear, a busca 
da mulher desconhecida havia terminado. Sentia um nó duro 
na garganta, como quando lhe ralhavam em criança e queriam 
que ele chorasse, e ele resistia, resistia, até que por fim as 
lágrimas saltavam, como também começaram a saltar agora 
por fim (...) Este é um daqueles casos em que os tectos nada 
podem fazer para ajudar as pessoas aflitas, têm de limitar-se a 
esperar lá em cima que a tormenta passe, que a alma se 
desafogue, que o corpo se canse. (SARAMAGO, 1997, p. 159) 

 
A morte é então um fenômemo que vai muito além da compreensão 

humana, ela vista como algo que desaponta, que provoca inquietação e 
melancolia. A vida do ser humano se constitui através da fuga da morte, seja 
através de sua auto-preservação, da procura por novas formas para adia-la - 
invenções de curas e medicamentos que a ciência realiza para prolongar o 
tempo de vida – ou até mesmo das novas buscas científicas que trabalham 
arduamente para apontar os novos processos que tardam a chegada dela, ou 
pontuar questões que devem ser evitadas para que a morte não se aproxime. 
Ao contrário de tudo isso que a morte causa, a mulher desconhecida vai contra 
esta ordem, pois ela havia se suicidado, demonstrando então que a vontade de 
morrer era própria, houve uma necessidade que este fato fosse adiantado sem 
esperar a ordem natural. 

Apesar disso, a morte assim como a vida é necessária, pois faz parte de 
uma ordem, de um ciclo do ser humano que precisa ser completado e 
terminado – as pessoas precisam morrer, para que outras possam ter um 
espaço no universo - senão haveria uma superlotação, tornando-se assim em 
um caos. 

 
 

Conclusão 
 
Concluímos, como leitores saramaguianos, que o Sr. José então se 

encaixa em vários momentos da teoria existencialista, principalmente aquela 
defendida por Sartre. A princípio não passava de um personagem que o leitor 
poderia sentir desprezo, pois faz parte do círculo da organização, aquele que 
nunca vai contra o sistema, até mesmo por ser funcionário público e estar 
inserido de certa forma na vigência. Apesar disso, o desenrolar do romance vai 
adquirindo novas características que irão compor o Sr. José como ser, o que 
fará toda a diferença pois mudará aquele olhar que o leitor tinha do 
personagem no primeiro momento. 

A busca pela mulher desconhecida então, nada mais é do que a busca 
pelo próprio ser que vem escondido dentro de si, a busca de seu auto 
conhecimento – busca esta que a princípio parecia não ter sentido, mais que 
aos poucos foi sendo reconstruída pelo próprio narrador; este contador de 
histórias que ora vinha como autor, ora como dono de seu próprio discurso. 
Tais intromissões não são feitas sem propósito, mas sim com a intenção de dar 
coerência e veracidade ao discursos dos personagens, pois há intenção de 
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apontar seus sentimentos e conflitos internos. No caso do Sr. José por 
exemplo, o intuito é de explicitar sua solidão, angústia, sua busca pelo seu ser 
mais íntimo e suas indecisões quando se depara com determinadas situações 
que exige dele escolher rumos a ser seguido; porém quando isso acontece ele 
não se sente seguro quando opta por tal escolha, afinal até mesmo o espaço 
que o protagonista estava inserido levava-o a ter dúvidas, visto que em vários 
momentos a estrutura é labiríntica, fantasmagórica, escura e remete a idéia de 
imensidão. 

Os estudos de Sartre (1987), Olson (1970) e Edgar Morin (1970), foram 
de grande valia para este estudo aqui proposto, pois deram contribuições 
imprescindíveis para que a obra fosse melhor compreendida através de um 
olhar existencialista utilizando principalmente a primeira teoria aqui mencionada 
e posteriormente a segunda, sendo uma a complementação da outra. Através 
delas, foi possível realizar uma análise da linha de pensamento destes filósofos 
e ainda quebrar os pré-conceitos que a sociedade vulgariza acerca de suas 
linhas de racicocínio, fazendo com que o leitor agora possa conhecer um 
pouquinho desta filosofia que tem sido muito estudada atualmente e se 
expande cada vez mais.  

Em um segundo momento, foi usado a teoria de Morin (1970) que trata 
de um tema que também permeia a narrativa Saramaguiana: A morte. Não só 
em Todos os Nomes, mas em outros romances do autor a morte também é 
retratada, tendo se dedicado a falar de tal em um romance inteiro que merece 
destaque: As intermitências da morte. Temas como este tantas vezes são 
confusos, mixegenando teorias não-confiáveis, somado ao que a cultura de 
massa impõe. A morte é explorada por diferentes aspectos em seu ensaio, a 
qual faz-nos entender um pouco acerca da tal e principalmente de sentimentos 
e pensamentos que rodeiam  o ser humano quando este assunto é colocado 
em questão. 
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 RESUMO  

Ao estudarmos o romance contemporâneo, fundamentados nas 

teorias de Gaston Bachelard, percebemos ser de grande 

relevância o estudo do espaço da casa na construção da 

narrativa, especialmente nas duas obras que são objetos de 

nossa pesquisa. Os romances Crônica da Casa Assassinada, de 

Lúcio Cardoso (1959), e Memorial de Maria Moura, de Rachel de 

Queiroz (1992), apresentam peculiaridades quanto ao papel da 

casa no imaginário feminino de suas principais personagens. 

Pretendemos, com este estudo, pesquisar qual a influência da 

casa no imaginário feminino do século XX, a partir da análise 

desses romances, considerando que tais obras narram a história 

de mulheres inseridas num sistema conflituoso e opressor do 

patriarcado brasileiro, e que, segundo Freyre (2001), tal sistema 

se manteve coeso e organizado do alto das casas-grande. Dessa 

forma, verificamos que é de suma importância o estudo da 

extensão da casa no imaginário feminino, e a configuração de 

como esse aspecto surge na literatura contemporânea. Desse 

modo, este trabalho, que se respalda nas leituras teóricas de 

Gaston Bachelard (2000), Georg Lukács (2000), Gilberto Freyre 

(2001) e Antonio Candido (2008), entre outros, objetiva erigir uma 

leitura da relação que se estabelece entre as principais 

personagens femininas dos dois romances supracitados e a casa 

e seu imaginário.  

PALAVRAS-CHAVE: imaginário feminino; casa; patriarcado. 
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 RESUMO  

A partir de pesquisas realizadas, pretendemos, com esse trabalho, 

discutir sobre a vida em uma sociedade na qual a condição feminina é 

inferiorizada, principalmente se comparada à condição do homem. O 

romance Lendo Lolita em Teerã, de Azar Nafisi, publicado em 2004, 

conta a história verídica da autora que, durante a Revolução Islâmica, 

ocorrida em 1979, no Irã, abandonou a universidade, em que ministrava 

aulas, por ser obrigada a usar o chador, um véu que cobre os cabelos e 

quase todo o corpo da mulher, porque seus corpos eram considerados 

fonte de tentação. Após abandonar as aulas da universidade, Nafisi 

reúne, em sua casa, um grupo de ex-alunas para discutir sobre livros 

literários que foram proibidos pelo regime, entre eles, O grande Gatsby, 

Madame Bovary e Lolita. Durante seu relato, a autora conta que, antes 

do regime, as mulheres eram livres e que agora tinham que se submeter 

a diversas formas de submissão e humilhação. Muitos eram os motivos 

para as mulheres serem castigadas, entre eles, o simples ato de comer 

maçãs, porque podiam ser acusadas de morder as maçãs “muito 

sedutoramente”. As estudantes eram constantemente submetidas a 

revistas e lhe tomavam coisas como fitas, braceletes, maquiagem, livros. 

Moças que andavam desacompanhadas nas ruas podiam ser 

submetidas a testes de virgindade, entre outros atos de abuso de poder. 

Mas quando essas mulheres se reuniam na sala da professora e tiravam 

seus véus e túnicas, se sentiam livres e ali elas podiam mostrar como 

elas realmente eram e não como o regime as obrigava a ser.  

PALAVRAS-CHAVE: romance feminino contemporâneo; sociedade 

islâmica; condição feminina. 
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Introdução 

 
Mesmo com tantos avanços, as mulheres ainda são vítimas de 

preconceito, pois a imagem de fragilidade e submissão, advinda do sistema 
patriarcal, sempre esteve fortemente ligada à figura feminina. No decorrer da 

RESUMO: A partir de pesquisas realizadas, pretendemos, 
com esse trabalho, discutir sobre a vida em uma sociedade 
na qual a condição feminina é inferiorizada, principalmente se 
comparada à condição do homem. O romance Lendo Lolita 
em Teerã, de Azar Nafisi, publicado em 2004, conta a história 
verídica da autora que, durante a Revolução Islâmica, 
ocorrida em 1979, no Irã, abandonou a universidade, em que 
ministrava aulas, por ser obrigada a usar o chador, um véu 
que cobre os cabelos e quase todo o corpo da mulher, porque 
seus corpos eram considerados fonte de tentação. Após 
abandonar as aulas da universidade, Nafisi reúne, em sua 
casa, um grupo de ex-alunas para discutir sobre livros 
literários que foram proibidos pelo regime, entre eles, O 
grande Gatsby, Madame Bovary e Lolita. Durante seu relato, 
a autora conta que, antes do regime, as mulheres eram livres 
e que agora tinham que se submeter a diversas formas de 
submissão e humilhação. As estudantes eram 
constantemente submetidas a revistas e lhe tomavam coisas 
como fitas, braceletes, maquiagem, livros. Moças que 
andavam desacompanhadas nas ruas podiam ser submetidas 
a testes de virgindade, entre outros atos de abuso de poder. 
Mas quando essas mulheres se reuniam na sala da 
professora e tiravam seus véus e túnicas, se sentiam livres e 
ali elas podiam mostrar como elas realmente eram e não 
como o regime as obrigava a ser. A leitura da obra respalda-
se em estudos teóricos de Badinter (1986),  Muraro (1995) e 
Santos (2007). 
 
PALAVRAS-CHAVE: romance feminino contemporâneo; 
sociedade islâmica; condição feminina. 
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história, desde a época bíblica, passando pelas civilizações clássicas 
ocidentais grega e romana e pelo mundo oriental, a imagem feminina esteve 
marcada pela submissão e inferioridade,  não lhe sendo atribuídos nenhum tipo 
de qualidade. Mesmo Aristóteles, grande filósofo da Grécia antiga, mantinha 
um discurso machista que se expressa, de forma contundente, na seguinte 
frase: “A fêmea é fêmea em virtudes de certa falta de qualidade”. 

Contudo, a vida das mulheres mudou muito nos últimos dois séculos. No 
mundo ocidental, as mulheres passaram a ter mais direitos como, entre outros, 
direito ao voto, direito de escolha, direito de assumir a orientação sexual, direito 
sobre seu corpo. Porém, em alguns países, as mulheres ainda são muito 
discriminadas e vivem no mais rigoroso tradicionalismo.   

O mundo mulçumano é um belo exemplo dessa opressão contra as 
mulheres. Nos países mulçumanos as mulheres não podem conversar e nem 
sequer ser notadas por outros homens que não sejam seus pais, irmãos ou 
noivos arranjados, são apedrejadas na menor suspeita de adultério, são 
obrigadas a se casar muito cedo e tem que andar nas ruas com o chador, um 
véu que cobre os cabelos e o corpo, e “se a mulher ousa aparecer sem véu em 
público, isto quer dizer que ela quer ser estuprada” (MURARO, 1995, p.161).  
Ou seja, a mulher não tem a mínima liberdade, nem sobre seus vestuários.  
 No Livro negro da condição das mulheres, lançado em 2011, no Brasil, 
Christine Ockrent diz que: 
 

Nenhuma religião e nenhum costume justificam que se 
assassine, que se queime, que se torture, que se apedreje, que 
se estupre uma mulher só porque ela é uma mulher. Nenhuma 
religião, nenhum costume justifica que se mutilem as meninas 
que as vendam ou as prostituam. Nenhuma religião e nenhum 
costume justificam que se subjuguem as mulheres, que as 
humilhem, que as privem dos direitos elementares do indivíduo 
(OCKRENT, 2010, p.2). 

  
Assim, pretende-se com esse artigo, por meio da análise do romance 

Lendo Lolita em Teerã, de Azar Nafisi, publicado em 2004, tratar da condição 
feminina durante o regime islâmico, devido à falta de direitos básicos e do 
grande preconceito existente em torno da figura da mulher, em todo o mundo, 
mas principalmente no Irã. 

 
 

1. A Inferioridade Feminina antes, durante e depois dos 
Aiatolás 
 

A República Islâmica do Irã possui uma historia cultural milenar e tinha 
uma forma de governo, que apesar de ser corrupto e brutal, possuía costumes 
semelhantes aos da cultura ocidental, isto é claro, devido a interesses do 
governo Islâmico em manter negócios com o ocidente. Esse período, que 
compreende os anos de 1940 a 1979,  foi governado pelo Xá Mohammad Reza 
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Pahlavi. Com a queda do governo do Xá, em 1979, os aiatolistas impuseram 
um novo regime. A deposição de Xá se deu devido a corrupção e a brutalidade 
exercida pelo seu governo sobre a população. 
 O novo regime conta com a liderança de Aiatolá Ruholla Khomeini, que 
retorna de seu exílio, e funda, no Irã, uma República Teocrática. No começo, a 
população aprovou o novo regime na esperança de ser melhor que o último. 
Porém, não demorou  para a população perceber que estavam errados em 
acreditar que este novo regime teria novos ideais, pois este passou a persegui-
los  e impor “um rígido código de conduta, procurando banir do país os hábitos 
considerados ocidentais e, assim, voltar à pureza do islã” (SANTOS, 2007, p 
98). Tais atos afetaram duramente os costumes, principalmente em relação às 
roupas, pois foi imposto um código chamado de Dresscode, que restringia a 
liberdade, sobretudo das mulheres. Para Santos, 
 

Apesar de atingir também os homens – estes foram proibidos 
de usar gravatas, uma vez que esta foi considerada um típico 
símbolo ocidental – foram às mulheres as maiores vítimas. O 
uso do véu, que não era obrigatório até então, foi 
imediatamente transformado em lei, através de uma fatwa– lei 
islâmica – ditada pelo Aiatolá Khomeini; e às mulheres foi 
exigido se cobrirem da cabeça aos pés quando em ambiente 
público, sendo que a cor preta passou a predominar; foram 
proibidas também de usar maquiagem e pintar as unhas. 
(SANTOS, 2007 p. 98). 

 
Assim, evidencia-se que quem mais sofreu com o novo regime foram as 

mulheres, sendo elas privadas de falarem com o sexo oposto, de rir, só podiam 
sair de casa acompanhadas do pai, marido ou irmão e não podiam ser notadas 
por outros homens que não estes. Além de ter praticamente todos os seus 
direitos cassados, a mulher passou a valer a metade de um homem em seu 
discurso. Devido ao fato de não poderem falar com o sexo oposto, os 
ambientes e os transportes públicos, foram modificados para que as mulheres 
e homens não ficassem juntos. 
 Pode se afirmar então que o novo regime “tirou das iranianas muitos 
direitos e a liberdade a que estavam habituadas.” (SANTOS, 2007, p.99). Deve 
se levar em consideração que essas novas leis afetavam, sobretudo, as 
mulheres casadas e, às vezes, as mulheres optavam por permanecerem 
solteiras para escaparem dessas leis autoritárias. 

Após a Revolução Islâmica, o regime teocrático endureceu os costumes 
do povo iraniano. A vida da população, principalmente a feminina, mudou 
completamente. “O regime foi marcado por ciclos de maior ou menor tolerância, 
mas sempre mesclando religião e poder, com a imposição da moral islâmica à 
população, que à época não era formada apenas por muçulmanos.” 
(GONÇALVES, 2011, p. 44) 

A imposição do uso do véu representou a maior expressão da opressão 
sofrida por elas.  Isso porque, até então, as mesmas usavam o véu para 
manifestar sua fé e religião, não era obrigatório. A partir desta imposição, 
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transformou-se em um ato político, e esta é a grande marca do regime 
teocrático no país. O não uso do véu era punido severamente, uma pequena 
exibição de fios de cabelos podia ser punida com chibatadas públicas. 

Um exemplo é o caso Mina Ahadi, uma dissidente política, que foi 
obrigada a fugir do país, pois estava condenada a morte por protestos contra o 
uso do véu: “Eu aderi às manifestações contra o uso do véu, pronunciei 
discursos, em conseqüência disso, fui expulsa da faculdade de medicina e meu 
marido foi assassinado”. (STIEVANO E ALMEIDA, 2011, p.8) 

As mulheres foram proibidas de expor sua feminilidade, não era 
permitido o uso de maquiagem, batom, mostrar mechas dos cabelos. Havia 
grupos que fiscalizavam o cumprimento das regras impostas.   

 
Mais tarde, o governo criou os notórios esquadrões da 
moralidade: quatro homens e uma mulher, em carros Toyota de 
patrulha, monitoravam as ruas e asseguravam o cumprimento 
das leis.(...) Havia, inclusive, um grupo denominado “Sangue 
de Deus”, formado por mulheres e homens armados, e que 
tinham por tarefa “assegurar que as mulheres (...)vistam seus 
véus adequadamente, não usem maquiagem, não caminhem 
empúblico com homens que não sejam seus pais, irmãos ou 
maridos. ( NAFISI, 2004, p. 49) 
 

 Outras mudanças ocorridas durante o regime foram: a idade para o 
casamento, que foi reduzida de dezoito para nove anos, o adultério e a 
prostituição voltaram a ser punidos com a morte por apedrejamento, e a lei 
estabeleceu que uma mulher valia a metade de um homem. Segundo Badinter 
(1986, p. 82), “numerosas são as sociedades patriarcais em que a mulher é um 
mal necessário”. A autora enfatiza ainda que, não podendo eliminá-la, há um 
esforço por sua desvalorização. Por isso, há um cuidado masculino em “reduzir 
ao mínimo a extensão de seus poderes, e enfim impor-lhe uma imagem de si 
mesma inversa à deles” (BADINTER, 1986, p. 82). Mais adiante, a autora 
destaca que nessas sociedades onde ainda predomina o patriarcado, como é o 
caso da mulçumana, “alteridade, antagonismo e desejo são a tríade 
representativa da relação entre os sexos” (1986, p. 109). 
 Essa extrema desvalorização e exclusão da mulher, faz com que ela  
não seja considerada cidadã e, portanto, que não tenha os  direitos humanos 
assegurados. Devido a isso, as mulheres, na maioria dos países muçulmanos, 
são extremamente mal tratadas, por vezes, até torturadas. Nesse sentido, 
Muraro em seu livro A mulher no terceiro Milênio, revela que:  

 
Em muitos países muçulmanos, especialmente os da África, 
existe o rito da circuncisão das mulheres: entre cinco e nove 
anos, lhes é tirado o clitóris, uma operação muito dolorosa, 
feita sem anestesia nem assepsia. Por isso, essa operação é 
muitas vezes seguida de infecção. Ela é feita para tornar as 
mulheres inorgásticas desde crianças, pois assim, não 
conhecendo o prazer, não se revoltarão contra seus maridos. E 
este é o mais privilegiado dos ritos, pois a maioria dos homens 
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das tribos muçulmanas prefere mulheres infibuladas. [...] A 
infibulação consiste em costurar os grandes lábios da vúlva. É 
deixado apenas um pequeno orifício por onde a mulher urina e 
tem relações sexuais. Cada parto é doloridíssimo, pois primeiro 
seus pontos tem que se rasgar. E ela é novamente infibulada 
tão logo acaba o resguardo. (MURARO, 1995, p.161-162) 

 
 Para a condição feminina, foi um retrocesso significativo à revolução 
islâmica, isso porque a geração anterior de mulheres pôde escolher seu 
marido, estudar livremente, e sair às ruas sem medo de ser considerada imoral.  
 Um ponto importante para ser exposto é que, todas essas mudanças 
ocorreram devido ao fato de que o país possuía muitos costumes ocidentais, e 
o líder Aiatolá Khomeini queria restaurar no país os costumes perdidos pela 
população. Tudo o que lembrava o ocidente foi banido do país.  Por exemplo, 
livros, revistas, filmes, discos, alguns cortes de cabelos também foram 
proibidos e, curiosamente, o governo fez uma lista com os cortes permitidos 
para os homens que ficava exposta nas paredes das barbearias do Irã.  

Porém, mesmo com tantas restrições e punições, pouco mais de trinta 
anos após a revolução, a população já estava cansada de tanta opressão. 
Como afirma Mina Ahadi, “Os jovens iranianos não suportam mais restrições, 
como o uso obrigatório do véu, acredito que em um curto espaço de tempo 
haverá uma revolução no Irã e essa revolução será feminina.” (apud 
STIEVANO & ALMEIDA, 2011, p.8). 
 Uma jovem iraniana, quando questionada sobre a vida adolescente no 
Irã, afirma que: 

 
É difícil, pois mesmo com a censura da internet, é possível 
acessar conteúdos ocidentais, sabemos como é a vida do 
adolescente em outras partes do mundo. Aqui algo como 
namorar é impensável, a vida acaba sendo entediante, não só 
para as jovens, mas acredito que também seja para os 
meninos. (apud STIEVANO E ALMEIDA, 2011, p.8). 
 

 O mundo islâmico está em meio a uma transição religiosa, e isso pode 
ser uma chance de mudança, uma forma de amenizar os valores, até então 
impostos: 

  
Todas as religiões têm flexibilidade para mudar, inclusive o Islã. 
A questão é que o mundo islâmico está passando por uma 
crise cujo pivô é o fundamentalismo. (...)O que se vê hoje em 
alguns países islâmicos é muito parecido com o que ocorreu 
com a Igreja Católica na Idade Média. Muitos muçulmanos 
querem uma mudança, uma abordagem mais moderna dos 
costumes religiosos. Mas esbarram na resistência daqueles 
que têm medo de um novo estilo de vida, do que pode 
acontecer, de tornar ainda pior o que já está ruim. (BARONE, 
2009, s.p.). 
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 Assim, é possível perceber que a revolução islâmica não trouxe 
benefício nenhum às mulheres iranianas, pois até então, ela viviam 
“livremente”, podiam ver filmes, ouvir musica e ler livros. Após esta, tudo que é 
considerado ocidental foi barrado no país.  E quando a população tinha o 
menor resquício de cultura ou liberdade, eles aproveitavam o máximo possível, 
como pode ser exemplificado em uma passagem que Nafisi conta que foi ao 
cinema: “Dentro do cinema, a explosão repentina de cores luminosas na tela 
provocou um silêncio calmo na audiência [...] Estávamos sedentos de alguma forma 
de beleza, mesmo num filme abstrato, incompreensível, superintelectualizado, sem 
legendas e censurados a ponto de estar irreconhecível” (NAFISI, 2004, p. 299). 

Quando a guerra contra o Iraque foi anunciada, em 1980, pode-se dizer 
que um sopro de esperança passou pela vida das iranianas, pois “com a 
maioria dos homens em idade ativa no campo de batalhas, o governo se viu 
obrigado a recrutar as mulheres para os serviços públicos” (SANTOS 2007, p 
99).  E mesmo “quando a guerra Irã-Iraque terminou, as mulheres estavam, de 
tal forma, estabelecidas em suas profissões que foi impossível para o governo 
mudar tal situação” (SANTOS 2007, p. 100)., ou seja, as mulheres não 
permitiram que o governo as submetessem novamente aquele regime 
totalmente autoritário, tirando todos os seus direitos e objetivos profissionais 
que alcançaram durante o período de oito anos da guerra Irã-Iraque. 
 Depois do termino da guerra, as mulheres só fizeram crescer dentro da 
República Islâmica, cada vez mais e mais conseguindo postos públicos e, até 
mesmo, estudando mais. E “com o alto nível de escolaridade as iranianas, aos 
poucos, foram impondo as suas posições. Presentes em quase todos os 
setores, elas influenciaram no destino do país.” (SANTOS 2007, p. 100). 
Contudo, chega-se a conclusão que a mulher iraniana não é “um ser submisso 
esperando as ordens dos representantes masculinos, sejam estes parentes 
próximos ou o governo” (SANTOS, 2007, p 103), ou seja, ela, ao participar do 
desenvolvimento do seu país, passa a condição de agente transformador.  

Mesmo com todas as conquistas, as mulheres ainda passavam por 
fortes pressões devido às tradições patriarcais e machistas. E elas, em 1997, 
contribuíram para a eleição do novo presidente do Irã, o reformista, filósofo e 
intelectual Mohammad Khatami, devido a sua proposta de melhorar a condição 
das mulheres na sociedade iraniana. 

 O governo de Khatami, de 1997 a 2005, procurou construir um país 
moderno, conquistou muitos avanços no Estado de direito e realizou grandes 
reformas, sempre com espírito prático e uma forte consciência democrática. 
Nos seus dois mandatos, Khatami buscou trabalhar de forma que as novas 
gerações se formassem com um caráter político para que desta forma criassem 
novas correlações na sociedade. Portanto, observamos que Khatami governou 
o Irã de forma que deixasse a população ter liberdade de expressão, o que há 
algum tempo havia sido retirado dos iranianos. 
 Hoje, cerca de trinta anos depois do movimento islâmico religioso, os 
iranianos estão voltando timidamente a exercer pequenos atos de liberdade. 
Utilizando-se de sutilezas e atos ainda tímidos, o povo está começando a 
mudar seus hábitos. Já é possível ver casais de namorados conversando em 
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público, porém, sempre tomando cuidado com as patrulhas, pois as punições 
ainda são severas.  
 A preocupação com a feminilidade e vaidade está de volta nos rosto das 
mulheres, uma vez que elas voltaram a usar maquiagem, batom, unhas 
coloridas e, muito discretamente, deixar amostra pequenas mechas de cabelos, 
também utilizam lenços coloridos e estão deixando de lado o preto obrigatório 
das vestimentas. 
 A música popular e a dança, banidas após a revolução, pois era proibido 
cantar e dançar, porque assim como o cabelo, a voz e os movimentos do corpo 
da mulher na dança, eram sexualmente provocantes, também estão 
renascendo, porém tudo camufladamente. Até as antenas parabólicas, mesmo 
proibidas, começam a proliferar, nos telhados das casas. 
 
 
2. A Literatura Proibida como forma de Resistência 
Feminina: Lendo Lolita em Teerã 
 

O romance auto ficcional Lendo Lolita em Teerã, de Azar Nafisi, 
publicado em 2004, representa a vida dos iranianos, a partir do ano de 1979, 
em que o Irã foi declarado uma república islâmica e o líder religioso da 
oposição, Aiatolá Ruhollah Khomeini, tomou o poder do país. O romance narra 
a história verídica da autora que, abandonou a universidade, em que ministrava 
aulas, por ser obrigada a usar o Chador, um véu que cobre os cabelos e quase 
todo o corpo da mulher, porque seus corpos eram considerados fonte de 
tentação. 

Após abandonar as aulas da universidade, Nafisi reúne, em sua casa, 
todas as quintas-feiras, um grupo de ex-alunas para discutir sobre livros 
literários que foram proibidos pelo regime, entre eles, O grande Gatsby, 
Madame Bovary, Orgulho e Preconceito e Lolita. 

Para a autora, lecionar em um país em que a professora não tem a 
liberdade de escolher o tema da aula, escolher romances para seus alunos ler, 
escolher como dar suas aulas e nem os gestos, por mais simples que possam 
parecer, “significava subserviência à política e submissão a regras arbitrárias” 
(2004, p.27).  

Uma das maiores discussões, tanto da atualidade, como de anos atrás, 
é a questão do uso do véu para a mulher muçulmana. Não que o principal 
problema dessas mulheres seja usar ou não o véu, mas sim a liberdade de 
escolha. Durante o regime do líder religioso e político Aiatolá Ruhollah 
Khomeini, foi imposto às mulheres o uso do chador, que deveria cobrir o 
cabelo e o corpo da mulher. Enquanto o véu era usado por uma questão de 
respeito à religião, a maioria das mulheres usava-o por gosto, mas, a partir do 
momento em que este foi imposto como regra, passou a infringir a liberdade 
da mulher de escolher ou não usar o véu.  

 
Durante toda minha infância e começo de adolescência, o 
chador da minha avó tivera um significado especial para mim. 
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Era um refúgio, um mundo à parte. Lembro-me da maneira 
como ela enrolava o chador em volta do corpo e a maneira 
como caminhava pelo seu jardim quando as romãzeiras 
estavam floridas. Agora o chador estava desfigurado para 
sempre pelo significado político que lhe fora imposto. Havia se 
tornado frio e ameaçador, usado com rebeldia por mulheres 
como a senhorita Hatef e a senhorita Ruhi. (NAFISI, 2004, p. 
279) 

 
A autora retrata muito bem essa questão da escolha da mulher, tanto 

que relata que em suas aulas, em sua casa, deixava que as meninas se 
vestissem da maneira que achavam melhor pra elas mesmas. Quando 
chegavam à porta, as meninas despiam suas burcas e se deixavam mostrar 
como realmente eram, tanto interna, quanto exteriormente. Há uma parte no 
livro em que a professora olha duas fotos que tirou com suas alunas: 

 
Neste momento, vejo os dois retratos na minha frente. No 
primeiro, há sete mulheres de pé contra uma parede branca. 
Exceto pelo oval dos rostos e pelas mãos, elas estão 
completamente cobertas de acordo com a lei do país, trajadas 
com túnicas pretas e, sobre suas cabeças, lenços pretos. No 
segundo retrato, o mesmo grupo, na mesma posição, contra a 
mesma parede branca. Só que, neste, elas tiraram as túnicas 
negras e os véus. Manchas coloridas as separam umas das 
outras. Todas se diferenciaram – pela cor e estilo das roupas, 
pela cor e comprimento dos cabelos; nem mesmo as duas que 
mantiveram os lenços parecem as mesmas. (NAFISI, 2004, p. 
18) 

  
Ao sair nas ruas do Irã, eram vistas várias mulheres com túnicas pretas, 

como se fossem todas iguais, percebendo-se assim, que além da liberdade de 
escolha, também a identidade da mulher é tirada. Portanto, impor o véu é 
também uma forma de repressão psicológica contra a mulher.  

A autora divide seu livro em partes e em cada parte ela fala sobre alguns 
livros que foram proibidos na República Islâmica e que, para ela, são 
fundamentais para tentar entender o Irã e no que se transformou a vida da 
mulher iraniana após a revolução islâmica. Nafisi salienta, na obra, que “o que 
buscamos na ficção não é tanto a realidade, mas a epifania da verdade” (p. 
17). Para ela, a literatura é uma espécie de libertação, uma forma de suportar a 
realidade. Em entrevista dada a veja, em 2004, a autora foi perguntada sobre o 
porquê de considerar a literatura como uma forma de redenção, e ela 
respondeu: 

 
Quando todas as possibilidades nos são tiradas, a menor das 
aberturas se transforma numa grande liberdade. O escritor 
russo Vladimir Nabokov, o autor de Lolita, explica bem isso ao 
dizer que todo romance é um conto de fadas. As histórias 
sempre oferecem uma maneira de superar os limites. De certa 
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forma, os contos de fadas, ou os romances, nos dão a 
liberdade que a realidade nos nega. (VEJA online, 2004, s.p.) 

 
A primeira parte do livro é intitulada Lolita. Nesse capítulo, a autora junta 

seu grupo de meninas e começa a discutir a obra Lolita, do escritor russo 
Nabokov, lançada em 1955 e proibida pelo regime. O livro conta a história de 
Humbert, um europeu que se separa da mulher e vai para os Estados Unidos, 
lá chegando se hospeda na casa de uma viúva e sua filha, de 12 anos. 
Humbert se apaixona por Lolita e para possuí-la, “indiretamente causa a morte 
da mãe dela, Charlotte, e a mantém  aprisionada como sua amante durante 
dois anos” (NAFISI, 2004, p.61). Lolita é um livro que como a autora diz ”não 
era uma crítica à Republica islâmica”, mas o grupo de sete mulheres formado 
pelas ex-alunas de Nafisi, algumas  de famílias conservadoras e religiosas, 
outras de famílias progressistas, provavelmente se identificou com a obra 
porque passa a ideia da mulher como um objeto do qual o homem possui, e 
elas, naquele momento de proibição de praticamente tudo o que era social, 
também se sentiam de alguma forma “como Lolita”.  

Para essas garotas, a leitura era um modo de fugir de sua própria 
realidade, não por causa dos finais trágicos dos romances, mas porque eles 
tinham o poder de libertá-las da realidade que era tão terrível, e até mesmo 
assustadora, uma realidade que elas não tinham como mudar. E várias dessas 
garotas enfrentaram dificuldades também entre a família para poder estudar 
literatura com a professora Nafisi, é o que demonstra uma fala entre a 
professora e sua aluna, Nassrin: “Como o convenceu a deixá-la vir? – perguntei. 
Menti, respondeu. Você mentiu? O que mais se pode fazer com uma pessoa que é tão 
ditatorial que não deixa sua filha, com esta idade, ir a uma aula só de mulheres?” 
(NAFISI, 2004, p. 36). 

No decorrer da história a autora conta coisas que aconteciam a ela, suas 
alunas e várias outras mulheres que viviam no país, histórias de homens que, 
aparentemente, eram politicamente corretos e religiosos, mas que por trás dos 
olhos da sociedade, abusavam sexualmente de garotas de 10 ou 11 anos, 
histórias de garotas que eram castigadas por usar batom, por tomar sorvete em 
público, por usar unhas compridas, muitas eram obrigadas a confessar crimes 
que não cometiam e eram punidas por eles, e várias outras histórias, que 
parecem impossíveis, mas que são reais e acontecem até hoje.  
 A segunda parte do livro é intitulada Gatsby, devido ao romance O 
grande Gatsby, publicado em 1925, pelo americano Scott Fitzgerald. Esse é 
um romance que fala sobre Gatsby e Daisy, apresentando como protagonista 
“um sujeito idealista, tão perdidamente apaixonado pela moça rica que o trai” 
(p.162-163) e fala também sobre o sonho americano. É um dos livros, como a 
maioria de obras americanas, que foi proibido no Irã. Esse romance faz um 
grande contraste com a sociedade islâmica, primeiramente porque fala sobre o 
adultério abertamente, algo que “em Teerã era um entre muitos outros crimes, 
e a lei lidava com o assunto de acordo: apedrejamento público” (p.163) e 
também porque, segundo a autora, o livro fala sobre o sonho americano, 
porque os americanos “sentem nostalgia sobre a promessa do futuro” (p.163), 
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enquanto em países mais antigos como o Irã, as pessoas são “obcecadas pelo 
passado” (p.163). 

O romance gerou grande repercussão entre os alunos da Universidade 
de Teerã, na qual Nafisi lecionava e durante uma de suas aulas o senhor 
Nyazi, um aluno seu, veio reclamar sobre o romance, dizendo que ele “era 
imoral. Ensinava coisas erradas à juventude; envenenava suas mentes” (p. 
179) e foi então que a professora teve a ideia de colocar o romance em 
julgamento e neste o senhor Nyazi seria o promotor. Durante o julgamento, ele 
enfatiza a pergunta de como Gatsby, que é um charlatão e destruidor de lares, 
pode ser o herói de um romance e enfatiza a sua simpatia pelo assassino do 
herói, o marido traído. E assim desvela-se o fato de como alguns líderes do 
regime pensavam que matar uma pessoa, dependendo da situação, não 
poderia ser considerado um crime, enquanto uma mulher pintar as unhas 
deveria ser considerado um crime contra a moralidade. Durante o julgamento 
de Gatsby, várias críticas contra a própria república Islâmica foram surgindo, 
mostrando que as mulheres não estavam satisfeitas com o tratamento que elas 
recebiam, como, por exemplo, ser considerada prostituta por se recusar a usar 
o véu, entre outras críticas que apareceram.  

De acordo com o preceito do islamismo, uma mulher que for pega em 
adultério deve ser apedrejada até a morte. Esta não é uma questão apenas de 
religião, mas de direitos humanos, afinal, tanto a mulher quanto o homem 
devem ter o direito sobre seus corpos e fazer com que eles o que quiserem. O 
regime islâmico ultrapassou, em muito, a questão dos direitos humanos de toda 
a população iraniana, mas principalmente das mulheres, e, como foi exposto 
anteriormente, muitas mulheres tinham que confessar crimes que não 
cometiam e algumas pagar por estes de forma cruel e irremediável.  

Em uma das passagens do romance, a professora Nafisi conta sobre 
uma antiga diretora de sua escola que foi acusada de “corrupção na Terra, 
ofensas sexuais e de violação da decadência e da moralidade por ter sido 
Ministra da Educação” e por esse motivo foi apedrejada até a morte. Ela fala 
também sobre uma garota muito bonita que foi presa: 

 
Seu único pecado era a beleza extraordinária. Eles a 
prenderam por causa de uma fabricada acusação de 
imoralidade. Eles a mantiveram lá durante mais de um mês, e a 
estupraram repetidamente. Eles a passavam de um guarda 
para o outro. A história circulou muito rápido na prisão, porque 
a menina sequer estava envolvida em política; ela não ficou 
com os prisioneiros políticos. Eles davam as virgens em 
casamento para os guardas, que mais tarde as executavam. 
(NAFISI, 2004, p.308) 

  
Nessa passagem, evidencia-se que os guardas islâmicos, e muito outros 

lideres desse regime, pregavam a moralidade e os bons costumes, mas não os 
seguiam em suas vidas. Esses preceitos religiosos deveriam ser seguidos por 
todos os iranianos, desde que seus verdadeiros instintos se mantivessem 
ocultos à sociedade. Nesse sentido, Badinter explica essa demonização do 
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feminino, que ocorre em muitas sociedades patriarcais, como o “medo do 
Outro”, que faz com que o sexo feminino seja visto como potencialmente 
perigoso. Para ela, segundo essa visão misógina, “através do seu sexo, a 
mulher atrai permanentemente os poderes maléficos” (1986, p. 113).  Mais 
adiante, a autora enfatiza o fato de que elas sejam consideradas culpadas até 
mesmo pelo simples ato de despertar desejo nos homens, como é o caso, 
relatado por Nafisi, da moça considerada sedutora e presa por ser 
extremamente bela. Badinter ressalta que, nessas sociedades patriarcais, “os 
homens conhecem muito mais o desejo, o temor, a paixão do que o amor-
amizade que se alimenta igualmente de confiança e da possibilidade de se 
identificar com o Outro” (1986, p. 123). 
  James é a terceira parte do romance que trata sobre o livro Daisy Miller, 
de 1878, do escritor Henry James, Daisy era um garota que estava à frente de 
seu tempo, não se importava em conversar com os homens que achava 
interessantes e era muito mal falada por isso. A luta pelo poder também é 
marcante na obra de James,uma vez que a protagonista se recusa a seguir as 
normas sociais impostas a ela.  Desse modo, a autora escolhe este livro para a 
leitura com seu grupo porque queria mostrar para suas alunas que elas 
estavam em guerra contra o regime e que poderiam resistir a toda a opressão.  
Também é nesta parte do romance que a autora mostra as primeiras aparições 
de “um novo tipo de islâmicos [...] que descobriam o cinismo e a corrupção dos 
líderes que tomaram o poder” (p.256). Essa parte do livro termina relatando 
sobre o fim da guerra, em 1988, e com a morte do Aiatolá Khomeini, em 1989. 
Toda essa parte do livro é permeada pela reflexão da impossibilidade de um 
regime; como o mesmo se instalou e, como as pessoas que aderiram 
integralmente a ele não conseguiram sequer entender as diferenças existentes 
entre o bem e o mal, sobre a falta de humanidade e do horror da guerra. 

Na quarta parte do livro a autora fala sobre Austen, mais precisamente 
sobre o livro Orgulho e Preconceito e das heroínas que se recusam a casar 
sem amor, como Elizabeth Bennet. Mas que de um jeito ou outro, sempre se 
rendem aos desejos da sociedade. Uma das alunas do grupo diz que:  

 
A república Islâmica nos levou de volta para a época de Jane 
Austen. Deus abençoa os casamentos arranjados! Hoje em dia 
as meninas casam porque suas famílias as forçam para 
conseguir greencards, para conseguir estabilidade financeira 
ou por sexo – elas se casam por todos os tipos de razões, mas 
raramente por amor. (NAFISI, 2004, p.371) 
 

A autora afirma que o regime vai sufocando e aprisionando todas as 
mulheres em quase todos os aspectos da vida cotidiana, seja pelo simples fato 
de usar maquiagem ou por algum tipo de traição.  
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Considerações Finais 
 
Com a criatividade da autora, que aflorou em meio à repressão do 

regime islâmico, ela e suas alunas criaram seu próprio espaço cultural, outro 
mundo, distante do que lhes era imposto pelo regime. Essas mulheres viam na 
literatura uma forma de libertação daquele mundo cheio de limitações. Para 
elas, ler era o único meio de se salvar de todas as torturas e sofrimentos que 
elas passavam e que viam suas famílias e a maioria da população Iraniana 
passar. 

Os únicos livros autorizados a ser lidos e vendidos no Irã, eram aqueles 
que manifestavam algum tipo de ideologia e patriotismo xenófobo, os quais 
influenciavam as pessoas a se revoltar e lutar contra tudo o que era contra o 
regime islâmico. Livros que faziam homens e mulheres pensarem em como 
eram suas vidas naquele país, que os faziam ver que algo poderia mudar, eram 
expressamente proibidos.  

Viver em um país que vive em conflitos e guerras com outros países não 
deve ser fácil, menos ainda ser mulher em um país no qual esta é rebaixada a 
quase nada. Quando se juntam ambas as coisas, fica praticamente impossível 
viver e ser feliz. Esse é exatamente o principal objetivo desse artigo: mostrar 
como ficção e realidade se entrelaçam na reflexão sobre a vida e a luta das 
mulheres no Irã revolucionário, tudo isso, por meio do olhar feminista da 
professora e autora Azar Nafisi. 
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ITINERÁRIOS POÉTICOS  

EM LÍNGUA PORTUGUESA 
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RESUMO  

As relações entre lírica, história e sociedade, bem como entre modernidade, 
tradição e pós-modernidade constituem o horizonte da reflexão crítica a que se 
propõe este simpósio. A proposta representa, nesse sentido, uma extensão e, 
ao mesmo tempo, um esforço de ampliação desse horizonte, a partir da revisão 
de um debate mais atualizado sobre tais relações, em busca de subsídios para 
as análises de obras representativas de nossa tradição lírica. Embora o enfoque 
seja predominantemente histórico-crítico, as abordagens não deixam de trazer 
uma discussão teórica, que envolve alguns aspectos constitutivos do gênero 
lírico e sua destinação. Dessa forma, esses “itinerários” se prestam a ponderar 
sobre diferentes aspectos, que envolvem, por exemplo, a definição da voz e a 
constituição da identidade líricas; as condições de produção e inserção social do 
poeta, bem como sua posição no campo literário; o horizonte de recepção da 
lírica moderna e suas relações com a tradição e com a ruptura dessa tradição. O 
simpósio abre-se a propostas que coloquem em evidência aspectos das 
relações entre cultura e criação poética em tempos de reconfiguração de gênero 
e suporte, confluências estéticas e discussões sobre o papel da arte, sobretudo 
a permanente vertigem entre lírica e sociedade. As análises focalizam 
especialmente poetas representativos da lírica moderna, seguida da discussão 
de importantes textos teóricos compostos por autores significativos (quer 
críticos, quer os próprios poetas).Objetiva-se, com este simpósio, estudar as 
manifestações poéticas atinentes à Língua Portuguesa, em particular a 
produção do século XX no Brasil, Portugal e África, incluindo-se vieses 
contrastivos e comparativistas. Outra chave de compreensão do gênero lírico é 
refletir sobre a circulação de conteúdos poéticos entre as culturas falantes da 
Língua Portuguesa, bem como avaliar a abrangência dos estudos teóricos sobre 
poesia, com relação aos fenômenos poéticos da contemporaneidade, 
procurando compreender teoricamente esses procedimentos como devires 
poéticos.  Por fim, o simpósio busca estabelecer possíveis eixos comuns às 
diversas manifestações líricas em Língua Portuguesa e a avaliar a situação dos 
referidos fenômenos poéticos diante de processos como a globalização, os 
estudos de gênero e sexualidade e a formação/construção/desconstrução dos 
cânones literários.  

PALAVRAS-CHAVE: poesia brasileira; estéticas. 
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RESUMO  

O poema “Traduzir-se”, de Ferreira Gullar, pode ser 

tomado como exercício lírico-existencial, em que a 

elaboração estética articula-se em metáfora-sintoma de 

uma subjetividade cindida. A economia do poema 

ensaia uma arquitetura do desejo em “traduzir-se”, que 

manifesta a perplexidade do sujeito lírico diante do 

descentramento dessa experiência de “vertigem” e põe 

em suspeição sua tradução possível em Arte. Neste 

artigo, apostamos em uma interpretação que considera 

rentável uma aproximação entre literatura e alguns 

pressupostos da psicanálise e da teoria e crítica de 

poesia, a fim de lançar um horizonte de compreensão 

sobre a emblemática poesia de Ferreira Gullar. O 

poema alude a uma autorreferencialidade do eu lírico e 

de suas marcas narcísicas, delineia um horizonte de 

ordem intersubjetiva, no qual se vislumbra um potencial 

alteritário do sujeito lírico, a emergência de uma 

subjetividade que se prenuncia híbrida, conflituosa: o eu 

poemático é gestado e ganha contornos existenciais 

num drama de linguagem. Uma “tradução” sempre 

contemporânea.  

PALAVRAS-CHAVE: lírica; psicanálise; Ferreira Gullar. 
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“Não se diga, que é parte, sendo todo.” 
Gregório de Matos 

 
 
 
 
 
 

RESUMO: O poema “Traduzir-se”, de Ferreira Gullar, 
pode ser tomado como exercício lírico-existencial, em 
que a elaboração estética articula-se em metáfora-
sintoma de uma subjetividade cindida. A economia 
estética do poema ensaia uma arquitetura do desejo 
em “traduzir-se”, que manifesta a perplexidade do 
sujeito lírico diante do descentramento dessa 
experiência de “vertigem” e põe em suspeição sua 
tradução possível em Arte. Neste artigo, apostamos 
em uma interpretação que considera rentável uma 
aproximação entre literatura e alguns pressupostos da 
psicanálise e da teoria e crítica de poesia, a fim de 
lançar um horizonte de compreensão sobre a 
emblemática poesia de Ferreira Gullar. O poema alude 
a uma autorreferencialidade do eu lírico e de suas 
marcas narcísicas, delineia um horizonte de ordem 
intersubjetiva, no qual se vislumbra um potencial 
alteritário do sujeito lírico, a emergência de uma 
subjetividade que se prenuncia híbrida, conflituosa: o 
eu poemático é gestado e ganha contornos 
existenciais num drama de linguagem. Uma “tradução” 
sempre contemporânea. 
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Introdução 
 

TRADUZIR-SE1 
 
 Uma parte de mim 
 é todo mundo: 
 outra parte é ninguém: 
 fundo sem fundo. 
 
 uma parte de mim 
 é multidão: 
 outra parte estranheza 
 e solidão. 
 
 Uma parte de mim 
 pesa, pondera: 
 outra parte 
 delira. 
 
 Uma parte de mim 
 é permanente: 
 outra parte 
 se sabe de repente. 
 
 Uma parte de mim 
 é só vertigem: 
 outra parte, 
 linguagem. 
 
 Traduzir uma parte 
 na outra parte 
- que é uma questão 
 de vida ou morte - 
 será arte? 

 
 
Poética do descentramento 
 

“Deixo cair da mão o verso que se parte.” 
Dante Milano 

 
Como procedimento, a tradução que implica um movimento constante, 

de passagem, de trânsito entre significantes, em busca de significado. Uma 
preocupação constante atravessa essa tarefa, na qual, dependendo do texto-
matéria a ser traduzido, impõem-se dificuldades ou aporias: realizar uma 
tradução possível. 

                                                           
1 GULLAR, Ferreira. “Traduzir-se”. In:______. Toda poesia. 12.ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 2004, p. 335. 



 

 

 

418 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

418 

Um dos principais problemas, fruto de antigos debates, é expresso pelo 
também antigo adágio italiano “traduttore, traditore”, (MILTON, 1998)2 que, num 
trocadilho, quer dizer que toda tradução implica uma traição. A tradução fica, 
nessa perspectiva, às voltas com a “traição”, rumor da língua/linguagem, como 
dinâmica que rubrica nuances do registro de um universo linguístico para outro, 
denotando, não raramente, uma “impossibilidade da tradução poética” (PAZ, 
1982, p.55), como na busca idealista e utópica de Pierre Menard, autor del 
Quijote, de Borges, em que o protagonista aventava poder traduzir 
fidedignamente ou literalmente, do espanhol para o francês. (BORGES, 2001, 
p. 53-64). Essa impossibilidade se dá devido ao caráter ambíguo do texto 
escrito, a um só tempo individual, único, e rizomático, plástico, plurívoco. Paz 
(1971) salienta que “cada texto es único y, simultáneamente es la traducción de 
outro [...]es ya una traducción: primero del mundo no-verbal y, después, porque 
cada signo y cada frase es la traducción de otro signo y de otra frase. (p. 9).3 

No poema de Gullar, a mote da tradução elabora um conjunto 
metafórico: o título reivindica uma hermenêutica de si. Hermēneuein4 significa 
"declarar", "anunciar","interpretar", "esclarecer" e, por último, "traduzir". 
“Traduzir-se” - o uso da partícula “se”, funciona como uma licença poético-
gramatical (incorpora um caráter reflexivo) - denota um debruçar sobre si, ato, 
portanto, de auscultamento do ser, de um encontro consigo mesmo, fundante 
de uma experiência de transcendência com/na palavra matéria-prima da poesia 
e do conhecimento, pois “pela palavra, o homem é metáfora de si mesmo” 
(PAZ, 1982, p. 43, grifo nosso). Essas palavras estão “impregnadas de vida e 
de experiências, [...] o que implica “uma consciência que transcende o dado 
emocional. que ultrapassa até, minha capacidade conceitual.[...] (GULLAR, 
1998, n.p.). O poeta, entretanto, “é contra a palavra”, [...] uma vez que “a 
poesia é processo de desaparecimento da palavra” [...] atua, paradoxalmente, 
“para apagar a palavra. Porque a palavra é matéria, e a poesia é arte” (1999, 
n.p.). 

O poema alude a uma autorreferencialidade do eu lírico, metáfora de 
marcas narcísicas, delineia um horizonte de ordem intersubjetiva, no qual se 
vislumbram duas questões: a primeira, mais evidente, o potencial alteritário do 
sujeito lírico, ou para retomar Octavio Paz (1982, p. 319), de outridad, qual 
seja, a capacidade de o poema lançar um olhar mais amplo, de diálogo com o 
mundo, aventando uma dimensão ética -; a segunda, apenas esboçada, no 
final do texto, e que põe, tacitamente, em suspenso, algumas demandas em 
torno da essência e condição da arte.  

Ainda sobre a pregnância do sentido de “traduzir-se”, podemos 
considerar a emergência de uma subjetividade que se prenuncia híbrida, 
conflituosa: o eu poemático é gestado e ganha contornos existenciais num 
drama de linguagem. O encontro com o próprio poema produz a centelha de 

                                                           
2 MILTON, John. Tradução: teoria e prática. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
3 PAZ, Octavio. Traducción: literatura y literalidad. Barcelona: Tusquets Editor, 1971. 
4 CEIA, Carlos. E-dicionário de termos literários. Disponível em: 
http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=232&Itemid=2. 
Acesso em 10 abr. 2013. 
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reescrita do texto no texto da vida, como diz a lição de Barthes (1989 apud 
SCHOLES, 1991, p.17). Operação de linguagem, “traduzir-se”, aqui, corporifica 
e transgride os liames impostos por uma estrutura que, como veremos, se 
difrata - experiência paradoxal, antinômica, em que o eu lírico encontra o limite 
e a transgressão como condição imanente (texto-composição) e latente 
(ressonâncias do desejo, da falta, do trágico, dada a consciência de 
precariedade da linguagem, sugerida pelo eu lírico). Em sua totalidade, o 
poema é uma acurada experiência de confessional, estetização de um 
descentramento existencial, de uma “despossessão de si”, em linguagem 
psicanalítica (BIRMAN, 2001, p. 45). 

A ocorrência do verbo traduzir dá-se em duas situações distintas: a 
primeira, no título, ao qual já nos referimos, mas que vale considerar, ainda, a 
escolha por um verbo “acidentalmente pronominal”, segundo uma concepção 
gramatical mais prescritiva, tem o sentido de “revelar-se”, “manifestar-se” 
(HOUAISS, p.726;), e que do ponto de vista de uma pragmática, é pouco usual, 
posto que o verbo é essencialmente pronominal  (ALMEIDA, 1986). A segunda 
ocorrência apresenta o verbo “traduzir” no infinitivo, e caracteriza um 
deslocamento da relação do sujeito lírico e sua trajetória, sua tentativa de 
tradução – o verbo, nessas condições, exprime um fato sem referência ao 
sujeito (LUFT, 2008, p. 509). 

De um ponto de vista, segundo o qual o objeto estético “constitui-se a 
partir de um conteúdo artisticamente formalizado (ou de uma forma artística 
plena de conteúdo)” (BAKHTIN, 1998, p. 50, grifos do autor), pode-se dizer que 
o poema articula uma enunciação lírica de acento agônico e uma arquitetura 
poética rígida, cujo resultado desvela/matiza aquela dicotomia nietzschiana, em 
que a essência da arte se radica na duplicidade dos sentidos apolíneo e 
dionisíaco. 

O primeiro corresponde, no poema, ao rigor formal do texto, seu caráter 
figurativo, escultórico, de concepção cubista5: as sete estrofes correspondem a 
uma decomposição do poema em partes, em planos sucessivos, superpostos, 
procurando a visão total da figura, ângulos distintos, no mesmo instante, de 
forma fragmentada.  O segundo é dimensionado pelo mapeamento da pulsão 
de eros que, aqui, confere uma articulação poético-existencial, quer pela 
demanda de afeto, inventariada pela solidão e medo ancestrais, pelo 
pressentimento de desordem da alma e pela indagação se isso, “que é uma 
questão de vida ou morte”, pode ser arte; se o sendo, como o a arte pode ser 
uma tradução possível, uma transcendência pelo belo. 

Uma das chaves de abertura para a inteligibilidade do poema pode ser 
tomada do recurso da anáfora como um expediente rentável na economia do 
texto. Dada a sua recorrência ao longo de seis das sete estrofes, ela se 

                                                           
5 Para um levantamento acurado das correspondências entre a poesia de Ferreira Gullar e as 
artes visuais, desde as concepções que o poeta elabora sobre arte e estética, e suas 
implicações no processo de criação do discurso poético ver: FINKLER, Gredes Rejane. O 
resgate da poética do pensamento em Ferreira Gullar e em Luis Felipe Noé. 2004. 297f. Tese 
(Doutorado em Letras) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Pós-
graduação em Letras. Porto Alegre, 2004. 
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caracteriza como “anáfora insistente” (GUIRAUD, 1970, p. 45); e alterna-se 
entre “anáfora gramatical” (quando garante a repetição do sintagma “Uma parte 
de mim é”/“outra parte é”) e “anáfora semântica” (ao retomar a expansão 
sintagmática anterior: “traduzir uma parte/na outra parte). A partir de Greimas e 
Courtés (1993) poderíamos ainda considerar aqui “uma relação anafórica 
formal entre dois termos” (“Uma parte de mim é/outra parte é ↔ traduzir uma 
parte/na outra  parte) em que “um dos quais está presente ou atual, estando o 
outro ausente, em outro local, ou sendo passado: nesse sentido, poder-se-á 
falar de anáfora cognitiva.” (p.19, grifos nossos).  

A sutileza desse procedimento estilístico ressoa como demanda de 
conhecimento e representação: todo o poema é concomitantemente descrição 
e narração de um eu lírico que intenta “traduzir” sua tentativa de compreensão 
da transitividade que marca a dinâmica de referências e integração que o 
constituem, expressas pelo jogo metonímico e pelo efeito de oximoros, 
derivados do nível lexical: todo mundo/ninguém, fundo sem fundo/ multidão, 
estranheza, solidão, pesa/pondera, delírio, almoça/janta, espanta, 
permanência/de repente, vertigem/linguagem. O recurso anafórico estabelece 
um fluxo rítmico ao poema, configurando seu pathos, à amplificatio afectiva, “na 
medida em que, em relação ao conteúdo de palavra, a repetição traz consigo 
um enriquecimento afectivo” (LAUSBERG, 2004, p. 156), pela ênfase que 
engendra no discurso.  

Mahony (1990), ao estabelecer uma relação entre psicanálise e discurso 
estético, referindo-se à poesia e elencando a “repetitividade”, lembra que “o 
poeta se esforça [...] em recriar a linguagem, em estabelecer um laço 
necessário e motivado entre o significante e o significado” (p. 75, grifos 
nossos). Dessa forma, na repetição, diz a letra freudiana, “o sujeito vive [o que 
repete], algo real e atual, sem saber que o passado é uma força atuante.” 
(FREUD, [1914] 1969, p. 105). É um conceito utilizado para a compreensão de 
sintomas e processos inconscientes, mencionada ao longo de toda a 
teorização da Psicanálise,6correspondendo a uma pulsão mortal e 
desesperadora, que insiste em se apresentar no seu trajeto rumo à satisfação, 
à manutenção, portanto do princípio de prazer (GARCIA-ROZA, 166, p. 139).   

Gilles Deleuze (1988), com um enfoque traçado a partir da filosofia da 
diferença, afirma que “o artista não opera pela repetição sob o signo do idêntico 
[...] ela expressa [...] uma instantaneidade contra a variação, uma eternidade 
contra a permanência. Em todos os sentidos, a repetição é transgressão”. 
(p.24). Segundo Deleuze, não há identidade fixa, e a repetição, nunca temos 
como resultado algo idêntico ao original; mesmo na cópia há diferença, há o 
novo; o evento repetido é radical e paradoxalmente novo.  

O circuito poético-existencial é repertoriado, de um lado, pelo dilema 
narcísico, na medida em que corresponde à mobilidade do afeto/pathos da 
experiência de busca; e, de outro, pela “despossessão de si”, uma vez que 

                                                           
6 No espaço delimitado deste texto, não cabe uma extensa explanação do conceito de 
“repetição” e sua evolução na teoria psicanalítica. Remetemos o leitor a dois textos 
fundamentais, em que o conceito é elaborado sob diferentes formulações teóricas: Recordar, 
repetir e elaborar (1914) e Além do princípio do prazer (1920).  
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“afogado pelo excesso intensivo, enfim, o sujeito não se reconhece mais nos 
seus referenciais identificatórios.” (BIRMAN, 2001, p. 46). A predileção pelo 
verbo ser atribui uma semântica existencial que é subsumida pelo valor de 
transitividade da despersonalização marcada pela metáfora da “estranheza”.  

Estranhamento que pode ser remetido a uma categoria de análise no 
fenômeno da linguagem, tal como se apresenta no formalismo russo, em que 
um efeito de distanciamento é operado em relação ao modo comum como 
apreendemos o mundo, o que nos permitiria entrar em uma dimensão nova, só 
visível ao olhar estético, como propõe Chklovski (1976), ao afirmar que “para 
desenvolver a sensação de vida, para sentir os objetos, para provar que pedra 
é pedra, existe o que se chama arte” (p. 18). Como instrumento de percepção, 
“a arte se serve de dois procedimentos: o estranhamento e a complicação da 
forma” (p.45). Localizado, portanto, na distinção entre o reconhecimento e 
percepção desautomatizada, o estranhamento singulariza o objeto artístico, por 
meio de procedimentos estéticos que operam deslocamento e 
imprevisibilidade, em que “outra parte/ se sabe de repente”, portanto 
“intencionalmente removido do âmbito da percepção automatizada” (p.12).   

O estranhamento guarda uma relação com o incognoscível, com o 
fascínio e a sedução; deita suas raízes em Platão em suA República (1959) 
que não permitiu que as artes, principalmente as artes plásticas, fizessem parte 
da polis grega, por perceber nela o aberto da poética como um lugar de 
desamparo, onde nada mais pode ser respaldado pela razão, motivo pelo qual 
as artes eram causa de estranhamento.  

A ideia de estranhamento também atravessa a modernidade, fornecendo 
as justificativas da impossibilidade em descrever a experiência da arte e do 
belo com os conceitos herdados da tradição, como aponta Friedrich (1978), ao 
concluir que “esta junção de incompreensibilidade e de fascinação pode ser 
chamada de dissonância, pois gera uma tensão que tende mais à inquietude 
que à serenidade” (p.15). O estranhamento coloca-se como metáfora de dizer o 
indizível e o interdito, de lidar com a densidade humana “onde se situa o valor 
do Belo, [e que] abriga a inquietante estranheza de tudo aquilo que deveria 
permanecer secreto e oculto, mas que vem à luz” (FRANÇA, 1997, 131).  

Nesse sentido, “Traduzir-se” reverbera um diálogo com a modernidade, 
na medida em que faz uma referência à clivagem do eu lírico, à ruptura em sim 
mesmo, de “protesto contra uma situação social que cada indivíduo 
experimenta como hostil, estranha, opressiva”, uma “forma de reação à 
coisificação do mundo”, (ADORNO, 2003, p. 68,75, 80, grifo nosso), pelo 
mergulho nele [no poema], descobrindo o subjacente, o ainda não captado” [...] 
constituindo, assim, “o paradoxo básico da lírica – ser subjetividade objetivada” 
(KOTHE, 1978, 166). A metástase do eu lírico, portanto, é sintoma de 
modernidade na medida em que a rarefação de uma subjetividade unitária de 
contornos definidos se debate com os antagonismos, como aponta Ginzburg, 
ao afirmar que lírica, ao elaborar o choque, evoca “o necessário estranhamento 
que deve reger as condições da realidade social, uma vez que esta se constitui 
como antagônica, dotada de impasses não resolvidos que se potenciam 
constantemente” (GUINZBURG, 2003, n.p., grifos nossos). 



 

 

 

422 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

422 

Em Freud, ([1919]1976), o estranhamento, (Das Unheimlich), “se 
apresenta como um sentimento estranho, cuja sensação não é nada nova ou 
alheia, porém algo que é familiar e há muito estabelecido na mente, e que 
somente se alienou desta através do processo da repressão.” (p.284). Segundo 
Freud, “Schelling, já advertira, Unheimlich é tudo o que deveria ter 
permanecido secreto e oculto, mas que veio à luz.” (p. 284). De acordo com 
França (1997), o conceito de estranhamento foi colocado como “um ramo 
central da estética”, indicando que o Belo opera como lugar de equívoco, 
porque oculta e desvela o horrível em um só tempo. A estranheza inquietante 
“vem afirmar que nada se parece mais íntimo de nós do que aquilo que é mais 
estranho” (p. 132). Tal “sensação de uma desconfortável “inquietude”, 
“vertigem do informe e do absurdo” (PICON, 1969, p. 22,26) funde o estético e 
o agonístico (BLOOM, 1995, p.16), conquanto “nesse sentido, a linguagem 
esquizofrênica guarda uma interessante semelhança com a poesia.” 
(EAGLETON, 2006, p. 239). 

Segundo Blanchot (1987), a literatura faz muito bem isso, ela parece ter 
como missão marcar terminantemente esse lugar de impasse a fim de 
testemunhar a indizibilidade do horror, do estranho, dessa sombra da realidade 
que se instala em toda a arte. A literatura, por sua vez, apresenta-se como 
fundadora de sua própria realidade e atribui a essa realidade um caráter 
especificamente ambíguo, obscuro e enigmático. Ela passa a ser promotora de 
estranhamento, essa sensação de que se prefere falar de um lugar que está 
além ou à margem do mundo, ao abandono. 

Paradoxal por excelência, a segurança das assertivas marcadas pelo 
verbo ser, vão, aos poucos, revelando metáforas de perda, desmoronamento e 
expectação numa cadência que caracteriza a verticalização do poema (fundo-
solidão-delira (por perífrase, “delírio)-espanta (por perífrase, “espanto)-de 
repente (por perífrase, “repentinamente”)-linguagem (por metonímia)-Arte 
(também por metonímia). Essa cadeia é índice da logicidade da estrutura 
poemática, rígida até o ponto de precipitação no “delírio”, esse “núcleo de 
verdade” que “funciona para atingir uma obliteração do inconsciente que ele se 
esforça em encobrir”, e pelo qual “a relação do velar-desvelar do inconsciente 
deixa se prende à eficácia literária” (GREEN, 1983, p. 261; 217). 

Recorrendo a metáfora que sugere dispersão, queda e aniquilação 
(mundo, ninguém, fundo sem fundo, multidão, estranheza, delírio etc.), o eu 
lírico projeta uma identificação e solidariedade com o mundo, sem, com efeito, 
encontrar nela uma saída existencial. Há nessa imagem uma ressonância 
intertextual com Baudelaire, para quem “— Hélas! tout est abîme”/ “tudo é 
abismo” (BAUDELAIRE, 1985, p. 175) e, na cartilha da modernidade, quando o 
poeta encontra esse abismo da linguagem é que pode, de fato, escrever, uma 
vez que para ele, “Multidão,/solidão: termos iguais e permutáveis para o poeta 
activo e produtivo” (BAUDELAIRE, 1968, p.243). 

“Traduzir-se” formula uma poética de risco: encontrar a síntese sujeito 
lírico alijado de sua unidade original e forma poética convincente, aquele “fruto 
do cálculo” aliado a uma “experiência de abandono” (PAZ, 1982, p. 15), capaz 
de garantir a “função mais nobre da poesia, libertar no sentimento e não do 
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sentimento” (HEGEL, 1980 p. 105). O poema também remete àquele princípio 
poético de Paul Valéry (2007) segundo o qual a arte deveria  ser “fundada 
sobre a inteligência [...] isto é, não excluindo os inconscientes (o que não faria 
sentido), mas os evocando [...] segundo a ocasião; e sobretudo os provocando, 
assinalando-lhes os problemas”. (1973, p. 336, grifos nossos).7 Na lição 
valeryana,  o poema requisita uma construção consciente, intelectualizada, cujo 
ideal é a poesia pura, que, com efeito, irrealizada, é sempre deveniente; dessa 
forma, poesia e desejo estabelecem uma relação de coetaneidade. 

Freud ([1907] 1980, p. 18) fala do poeta como auscultador da psique, a 
fonte de um conhecimento particular que se traduz em sintoma; uma aletheia, 
uma “verdade do desejo , pois o texto concerne ao desejo de escrever [...] 
longínquo substituto de um desejo de ver e de saber”; uma “verdade do 
fantasma que habita o texto, que faz do texto o pré-texto do fantasma”, comum 
ao autor e ao leitor, pois “o texto é um objeto trans-narcísico”; uma “verdade da 
ilusão”, que confere a este ser de ficção [...] um valor ao qual se pode até 
mesmo sacrificar o real e o desejo de viver”; por fim, uma “verdade histórica”, 
que faz do texto um produto da história daquele que o criou, que fala à história 
daquele que o consome” (GREEN, 1983, p. 216). 

 Sensação obscura de que, na linguagem poética, há um exercício 
procura, de encontro e desencontro de algo fugidio, que escapa ao racional, 
“que desmascara o sujeito humano como fissurado e inacabado” a quem “a 
atitude estética, segundo ele, pode nos compensar pelos sofrimentos da 
existência, mas não pode proteger-nos deles” (EAGLETON, 1993, p. 193,196,). 
Tentativa de trazer ao plano da linguagem a imagem do desejo, na letra 
freudiana, vale lembrar, a fantasia poética é resultado de um investimento do 
desejo em “passagem à arte”, “um ler-se a si mesmo”, originado no “ganho de 
sedução”, em que a condição da arte implica “reparação do objeto de amor” 
(BELLEMIN-NOËL, 1983, p. 34, 38, 46).  

 Lacan (1982) também aponta a intimidade entre poesia e desejo, posto 
que “el poeta da testimonio de una reacion profunda del deseo con el linguaje, 
al mismo tiempo que demuestra [...] hasta que punto esa reiación poética con 
el deseo se ve siempre dificultada cuando se trata de la pintura de su objeto” 
(p. 128). Afinal, como ensina Poe (2009) “um poema só é um poema na medida 
em que provoca um intenso enstusiasmo na alma, elevando-a; e, por uma 
necessidade psíquica.” (p. 217, grifos nossos). 

Um breve mapeamento de outros aspectos formais também sugere essa 
tensão: o poema é constituído por um conjunto de seis quartetos e um quinteto, 
marcados por uma metrificação assimétrica (tri e heptassílabos); por rimas 
externas (mais recorrentes) e também internas (mim/ninguém). Ressalte-se a 
estilística fônica, dada a prevalência das assonâncias vocálicas, em que os 
sons oclusivos [u] e [o] que denotam, no texto, uma sensação de fechamento e 
escuridão contrapõem-se à reiteração das vogais [a] e [e], que denotam signo 
de abertura, expansão, movimento; por seu turno, a predileção pelas 

                                                           
7 11] VALERY, Paul. Caheirs I. Choix de textes. Org. Judith Robinson-Valéry. Paris: Gallimard, 
1973, tradução nossa. 
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aliterações em [t], [d] e [p], além de outras, sugerem conflito e fragmentação, 
em um embate cujas ressonâncias compõem uma força obstaculizadora da 
relação do ser e da linguagem.  

Essa relação, ao atribuir expressividade do material fônico, implica uma 
cadeia rítmica de um “traduzir-se” em revelação-auscultamento do eu lírico; 
ritmo marcadamente ondulatório, marcado também pelos enjembements, 
resultando em uma nítida linha de entonação agônica, como que a indicar que, 
malgrada a tentativa de “traduzir-se” o eu não é propriamente um lugar de 
desvelamento, de transparência, de fidedignidade na apreensão do fenômeno 
humano e poético.  

Tal tentativa de tradução resulta, antes, na desmistificação do ideário de 
racionalidade, de negação do sujeito cartesiano.  A geometrização do poema, a 
que já nos referimos, evoca uma imagem cubista, caracterizando, por si só, 
uma linguem icônica, portanto, uma representação do modo de olhar. Tentativa 
de visão do todo, numa imagem que se quer panóptica, mas que incorre na 
impossibilidade de legislar sentidos fixos, posto que, no final do poema, a 
estrutura marca uma rotura – os travessões funcionam como que disjuntores 
do tempo do poema, de sua unidade rítmica, operando uma digressão, uma 
inquietude; ao mesmo tempo em que inclui a assertiva da relação vida/morte 
no processo de tradução, não oferece uma conclusão objetiva, fugindo mesmo 
de todo resultado, numa pergunta retórica: “será arte?”  

 
 

Considerações finais 
 

“pois vale o duplo de qualquer chama.” 
J.C. de Melo Neto 

 
 Modulado pela gradação, o eu lírico enunciado nesse “traduzir-se” é 
atraído por uma força avassaladora – de vida ou morte -, que não sabe definir 
se capaz ou não de transformar-se em matéria de arte. Ao defronta-se com o 
abismo da linguagem, descobrindo-se só, tragicamente evolui da solidão para o 
delírio, deste para o espanto, e, por fim, numa epifania - que escamoteia o 
inventário da “vertigem”, não a anulando de todo, mas pondo-a sem suspenso, 
ao dissolvê-la na “linguagem”. Eterno retorno: exatamente a “linguagem” 
(gráfica, icônica, poética e existencial) arma a sutura total do poema e 
(des)territoraliza o eu poemático, remetendo, pela experiência de verticalidade, 
à imagem da Queda.  

Nesse conjunto de imagens animadas por um sentimento, 
parafraseando Croce, vale ressaltar, ao lado desse “sem fundo” (metonímia de 
vazio), a solidão. Blanchot (1987) fala de escrita como portadora (porta-voz?) 
de uma solidão – a “solidão da obra”, que joga o “eu” para um vazio de onde 
emergem as linguagens, radicalizando transformação no sujeito, numa 
“experiência total” (p.31). Nela, a dicção social também ecoa, uma vez que, 
para retomar Adorno (2003), na “própria solidão da palavra lírica” e na 
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“densidade de sua individuação” (p.70, 72), são interiorizados os impasses 
entre o eu e mundo.  

A radicalidade dessa experiência – de poética e transcendência – lança 
um olhar sobre certos matizes da concepção da arte, redimensiona sua 
essência para uma zona de indiscernibilidade, de negação a qualquer sentido 
que repouse aprioristicamente em conceitos, o que não invalida, contudo, pela 
mesma estratégica retórica contida no verso “será arte?”, sua natureza de 
“educação ao Fado e à morte”, de que fala Eco (2003, p.21), e sua capacidade 
de pôr o eu e o mundo em causa, submetendo-o à prova da linguagem, pois “a 
literatura é o que interroga o mundo” (RICARDOU, 1968, p. 42). 

 “Traduzir-se”, pois, implica, aqui, uma trans-formação da “matéria 
vertente” do horizonte de vivências na objectualidade do poema, processo que 
corresponde a um trabalho, portanto a uma techné – modo de realizar uma 
tarefa; e a uma ars, que denota “articulação” entre partes de um todo. Portanto, 
o silêncio que se segue à pergunta retórica que encerra o poema, “será arte?”, 
em seu tom de suspeição/suspensão, indica um silêncio rentável, não de 
síntese, mas de uma tradução possível - que integra a experiência poética e a 
produção da subjetividade na rubrica das três vias incontornáveis de reflexão 
da estética: o fazer, o conhecer e o exprimir. “Questão de vida ou morte”, o 
poema reitera a perplexidade diante do limite do Belo, esse “princípio de 
espanto que mal conseguimos suportar, e ainda assim o admiramos porque 
sereno, deixa de nos destruir”, de que fala Rilke (1989, p.45), ao mesmo tempo 
em que sugere a insubmissão da poesia a imperativos de comunicabilidade. 

O “fechamento” arquitetural do poema fomenta sentidos à deriva: ao 
elidir os binarismos esquemáticos anteriores, inviabiliza qualquer possibilidade 
de síntese. Estagnado como “obra de escrita”, especializado na folha, 
delimitado pelos recursos dos signos verbais, cria uma imagem contrastiva com 
sua abertura retórica, a matizar-se “obra em movimento”, como fala Eco (1991, 
p. 51), sob a tutela da leitura. Negação de univocidade – selo da melhor poesia 
– o poema sugere a precariedade do intercâmbio entre a poeticidade latente (e, 
no limite, a Arte) e a linguagem manifesta. A permanente interrogação cria um 
pós-poema – misto de enigma e insolvência, cuja decifração possível é 
também o devorar antigo e perpétuo dilaceramento do ser. 
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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo aproximar dois 

escritos que, separados por um século e dois oceanos, 

tratarão de forma singular um mesmo organismo: a terra. 

Euclides da Cunha e Mia Couto em seus livros Os sertões 

e Terra sonâmbula trazem, através da poesia, uma terra 

transfigurada em ser vivente. A transformação da 

paisagem do sertão e do território moçambicano em 

organismo vivo, personagem ativo dentro dos respectivos 

enredos, articulador fundamental do desenvolvimento das 

narrativas e da escrita, é tema das duas obras e a 

maneira como essa terra ganha vida é fruto de uma 

poética especial, a geopoética. A poesia presente nos dois 

textos fará com que esses escritos realizem a tarefa de 

transformar tema em matéria, uma vez que, ao invés de 

apenas falarem sobre a terra e a usarem como mote para 

a escrita, os autores a utilizam como parte fundamental 

para a construção do próprio fazer poético. As duas obras 

possuem um mesmo motivo: tratar as impressões sofridas 

por uma terra que passa pela experiência da guerra. A 

guerra, embora de fundamental importância para cada 

uma das obras, passa a representar papel secundário nas 

temáticas dos autores, uma vez que o foco não é contar, 

respectivamente, a história da guerra de Canudos nem da 

guerra civil moçambicana, mas mostrar os efeitos 

causados por essa em um dos personagens mais 

significativos das duas narrativas, a terra.  

PALAVRAS-CHAVE: geopoética; sertão; lirismo na 

ficção. 
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A poesia é a maior manifestação da expressão humana e a prosa a 
maior manifestação da expressão poética 

(Walter Benjamin) 
 
 
Entre cadernos e cadernetas de campo 
 
 O presente trabalho tem como objetivo aproximar dois escritos que, 
separados por um século e dois oceanos, tratarão de forma singular um 
mesmo organismo: a terra. Euclides da Cunha, nos anos finais do século XIX, e 
Mia Couto, em fins do século XX, ambos em seus livros de estreia, Os sertões 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo 
aproximar dois escritos que, separados por um século e 
dois oceanos, tratarão de forma singular um mesmo 
organismo: a terra. Euclides da Cunha e Mia Couto em 
seus livros Os sertões e Terra sonâmbula trazem, 
através da poesia, uma terra transfigurada em ser 
vivente. A transformação da paisagem do sertão e do 
território moçambicano em organismo vivo, personagem 
ativo dentro dos respectivos enredos, articulador 
fundamental do desenvolvimento das narrativas e da 
escrita, é tema das duas obras e a maneira como essa 
terra ganha vida é fruto de uma poética especial, a 
geopoética. A poesia presente nos dois textos fará com 
que esses escritos realizem a tarefa de transformar tema 
em matéria, uma vez que, ao invés de apenas falarem 
sobre a terra e a usarem como mote para a escrita, os 
autores a utilizam como parte fundamental para a 
construção do próprio fazer poético. As duas obras 
possuem um mesmo motivo: tratar as impressões 
sofridas por uma terra que passa pela experiência da 
guerra. A guerra, embora de fundamental importância 
para cada uma das obras, passa a representar papel 
secundário nas temáticas dos autores, uma vez que o 
foco não é contar, respectivamente, a história da guerra 
de Canudos nem da guerra civil moçambicana, mas 
mostrar os efeitos causados por essa em um dos 
personagens mais significativos das duas narrativas, a 
terra. 
 
PALAVRAS-CHAVE: geopoética; sertão; lirismo na 
ficção. 
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e Terra sonâmbula, trazem, através da poesia, uma terra transfigurada em ser 
vivente. A transformação da paisagem do sertão e do território moçambicano 
em organismo vivo, personagem ativo dentro dos respectivos enredos, 
articulador fundamental do desenvolvimento das narrativas e da escrita, são 
matéria das duas obras e a maneira como essa terra ganha vida é fruto de uma 
poética especial, a geopoética. 
 Tentaremos mostrar como a poesia presente nos dois textos fará com 
que esses escritos realizem a tarefa de transformar tema em matéria, uma vez 
que, ao invés de apenas falarem sobre a terra e a usarem como mote para a 
escrita, os autores a utilizam como parte fundamental para a construção do 
próprio fazer poético. 

Terra sonâmbula e Os sertões possuem um mesmo motivo: tratar as 
impressões sofridas por uma terra que passa pela experiência da guerra. A 
guerra, embora de fundamental importância para cada uma das obras, passa a 
representar papel secundário nas temáticas dos autores, uma vez que o foco 
não é contar, respectivamente, a história da guerra de Canudos nem da guerra 
civil moçambicana, mas mostrar os efeitos causados por essa em um dos 
personagens mais significativos das duas narrativas, a terra. 
 Euclides da Cunha, convidado pelo jornal O estado de São Paulo para 
cobrir através de reportagens a guerra de Canudos e confirmar o discurso do 
governo sobre o que sucedia naquele interior tão afastado do país, se depara 
com um cenário totalmente novo e contrário a suas expectativas. O resultado 
das impressões daqueles momentos e das investigações realizadas foi a 
escritura de uma das obras de maior importância para a cultura brasileira. 
Euclides faz o avesso do que fora mandado e constrói seu primeiro livro 
vingador1. O discurso oficial sobre o que sucedia no interior da Bahia era de 
que um bando de revoltosos monarquistas, liderados por um fanático religioso, 
realizavam saques eperturbavam a ordem, além de representarem uma 
ameaça à República. O exército fora enviado para destruir a rebelião e 
confirmar o poder do governo. O que o mesmo não esperava era que pudesse 
ser derrotado quando em batalha. A derrota da primeira expedição a Canudos 
representou uma humilhação para as forças militares, uma vez que o inimigo 
mal possuía armas, treinamento militar, nem mesmo alimento que o 
mantivesse em pé. Outra expedição fora enviada, e agora com mais violência. 
As notícias que eram divulgadas na capital tentavam justificar a derrota do 
exército ao elevar o grau de crueldade dos canudenses. Depois de um fracasso 
após o outro e o exército brasileiro cada vez mais desmoralizado, enfim 
Canudos é vencida, na quinta expedição das forças armadas ao sertão. 
 A diferença entre as notícias sobre a guerra e a realidade visualizada por 
Euclides o fez transformar as suas anotações nos cadernos de campo em uma 
obra que mais tarde seria publicada com o nome de Os sertões. Euclides 
mostra que toda a guerra não passou de um massacre de ordem infundada, 
que o sertanejo não era o inimigo que o governo pregava, mas uma vítima de 
                                                           
1 Termo utilizado pelo próprio Euclides da Cunha para definir Os Sertões. Seu segundo livro 
vingador seriam resultado dos seus escritos amazônicos, que não fora terminado dado a morte 
prematura do autor. 
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uma política que somente prioriza os interesses dos ricos, e denuncia uma falta 
de consciência do país a respeito do próprio país.  

Das cadernetas de campo do jornalista Euclides à obra prima do autor 
de Os sertões, um fator importante é acrescido: a qualidade literária, o status 
de ficção e a poeticidade do escrito final. Vários textos sobre a guerra de 
Canudos foram produzidos no durante e no pós-guerra, porém o que ficou para 
nós, o que se tornou imortal, foi o escrito de Euclides da Cunha por tratar-se de 
uma obra literária extremamente original. O drama da terra é representado 
através de um narrador multiperspectivado e utiliza a terra como um refletor 
dos acontecimentos políticos e sociais. Através dos elementos geológicos, das 
plantas e do homem do sertão entenderemos o que foi a guerra em Canudos.  

 Em Moçambique, algo parecido ocorre quando Mia Couto publica Terra 
sonâmbula. Também “com ruídos de guerra por trás” (COUTO, p. 67), a 
narrativa é construída a partir da tentativa de mostrar como os efeitos da guerra 
agem sobre o homem e sobre as coisas. A terra reflete os sintomas da 
destruição e a partir “da sua fala” conseguimos ver os sentimentos dos 
personagens e o desenvolver das ações. Após o processo pela independência, 
Moçambique viveu uma guerra civil que durariam 16 anos. O trauma da guerra 
parece ter calado as pessoas do romance de Couto, pois o medo surgia de 
todos os lados. 

  
No princípio, só escutávamos as vagas novidades, 

acontecidas no longe. Depois, os tiroteios foram chegando 
mais perto e o sangue foi enchendo nossos medos. A guerra é 
uma cobra que usa os nossos próprios dentes para nos 
morder. Seu veneno circulava agora em todos os rios da nossa 
alma. De dia já não saíamos, de noite não sonhávamos. O 
sonho é o olho da vida. Nós estávamos cegos.(COUTO, 2007, 
p. 17) 

 
Se no período da guerra colonial a terra já sofrera sob a violência da 

batalha, das mortes e dos massacres sofridos, com a guerra civil tudo 
redobrava em peso. O inimigo agora não tinha rosto, as pessoas não sabiam 
de quem fugir e a tudo se temia: 

  
Aquela guerra não se parecia com nenhuma outra que 

tinham ouvido falar: Aquela desordem não tinha nenhuma 
comparação, nem com as antigas lutas em que se roubavam 
escravos para serem vendidos na costa. (COUTO, 2007, p. 30) 

Os bandos disparavam contra as casas como se elas 
lhe trouxessem raiva. Quem sabe alvejassem não as casas 
mas o tempo, esse tempo que trouxera o cimento e as 
residências que duravam mais que a vida dos homens. 
(COUTO, 2007, p. 23) 

 
O romance de Mia Couto é dividido em duas narrativas. Dentro da 

narrativa principal encontramos os personagens Tuahir e Muidinga em caminho 
por uma estrada morta pela guerra. Esses encontram uma mala com uns 
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cadernos e a leitura desses cadernos dará início à segunda narrativa do 
romance, em que o personagem Kindzu conta em formato de um diário o 
caminho que percorre em busca da sua identidade e de um lugar onde a guerra 
não tenha chegado. Da leitura desses cadernos, os personagens Tuahir e 
Muidinga ganham a perspectiva do sonho e, a terra ganha vida. Cada noite 
sonhada, após a leitura das histórias, os personagens encontram ao acordar 
uma nova paisagem, como se a terra tivesse caminhado durante a noite, 
sonambulando.  

Dos cadernos de Kindzu e das cadernetas de campo do 
jornalista/investigador Euclides, através da precisa medida poética dos 
respectivos autores, veremos as verdades sobre dois ambientes cobertos pelo 
massacre onde a terra anuncia para o mundo as suas sofrências, pois os 
homens já não podem mais gritar.  

José Saramago, em seu livro Levantado do chão, escreveu sobre a cena 
de um massacre “Quando as dores são muito grandes, são os olhos que não 
suportam vê-las” (LC, p. 336). Acreditamos que essa citação ilustre o que 
acontece nos dois romances estudados aqui: a terra funciona como o reflexo 
de dores muito grandes, vemo-la ser atingida pela crueldade dos homens 
contra os homens, contra a liberdade e contra o país. Olhemos para ela, para 
que nossos olhos suportem ver o que passa com o todo. 

 
 

Fazedores de deserto 
 

De sorte que, sem precisarem despertar pela cultura as 
energias de um solo em que não se fixam e atravessam na 
faina desnorteada de faiscadores, conservaram na ociosidade 
turbulenta a índole aventureira dos avós, antigos fazedores de 
desertos. (CUNHA, 2000, p. 259) 

  
O conceito de deserto trabalhado aqui é o mesmo que Euclides utiliza ao 

caracterizar o sertão e a Amazônia brasileira. Ele coloca essas duas paisagens 
do nosso país no mesmo nível, ambos como desertos. O cenário árido do 
sertão nordestino facilmente pode ser associado à palavra deserto dado o solo 
seco, a ausência de chuvas, as temperaturas muito quentes durante o dia e as 
noites frias em contraponto. Pensar, porém, a Amazônia como também parte 
de um deserto no Brasil causa no mínimo um estranhamento a priori. Nos 
escritos amazônicos, mais precisamente em À margem da história, Euclides faz 
uma descrição da região e deixa clara a sua frustração em um primeiro 
momento. Tudo o que conhecia a respeito as selva, através dos livros, fora 
destruído após o impacto da visão. A exuberância e beleza que acreditava 
encontrar lá foram substituídas pela experiência do olhar que resultou em um 
profundo desencanto. A realidade amazônica era outra. A terra para Euclides 
se encontrava ainda em um processo de formação, rios que transformam toda 
uma paisagem no período de cheias e chuvas destruindo dezenas de árvores 
em poucos minutos, por exemplo, mostravam uma terra que se movimenta 
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num processo constante de transformação de cenário. O desencanto 
provocado em Euclides em um primeiro momento se converteu em sua 
segunda paixão: a terra amazônica convertida em deserto. 

Deserto para Euclides supera a questão climática e passa a ter um 
caráter social, humano. Para ele o deserto existe em todo lugar onde a 
sobrevivência é impossível, onde o homem não pode viver, pois lhe falta o 
fundamental, dentre eles a justiça e a dignidade. Revela-se, então, mais um 
deserto brasileiro quando Euclides da Cunha irá para a selva (em caráter 
oficial, demarcar os limites entre Brasil e Bolívia) e encontrará outra grande 
mazela para a qual os olhos do centro do país se encontram fechados, aos 
moldes de Canudos: o trabalho escravo sofrido pelo seringueiro e o sistema 
cruel praticado pelos donos da floresta, os senhores da borracha, apoiados 
pelo governo federal. 

  
É que, realmente, nas paragens exuberantes das 

hevease castilloas, o aguarda a mais criminosa organização do 
trabalho que ainda engenhou o mais desaçamado egoísmo. 

De feito, o seringueiro, e não designamos o patrão 
opulento, senão o freguês jungido à gleba das “estradas”, o 
seringueiro realiza uma tremenda anomalia: é o homem que 
trabalha para escravizar-se. 

Demonstra-se esta enormidade precitando-a com 
alguns cifrões secamente positivos e seguros. 

Vede esta conta de venda de um homem: No próprio dia 
em que parte do Ceará, o seringueiro principia a dever: deve a 
passagem de proa até ao Pará (35$000), e o dinheiro que 
recebeu para preparar-se (150$000). Depois vem a importância 
do transporte, num gaiola qualquer, de Belém ao barracão 
longínquo a que se destina, e que é, na média, de 150$000. 
Aditem-se cerca de 800$000 para os seguintes utensílios 
invariáveis: um boião de furo, uma bacia, mil tigelinhas, uma 
machadinha de ferro, um machado, um terçado, um rifle 
(carabina Winchester) e duzentas balas, dois pratos, duas 
colheres, duas xícaras, duas panelas, uma cafeteira, dois 
carretéis de linha e um agulheiro. Nada mais. Aí temos o nosso 
homem no barracão senhorial, antes de seguir para a barraca, 
no centro, que o patrão lhe designará. Ainda é um brabo, isto é, 
ainda não aprendeu o corte da madeira e já deve 1:135$000. 
Segue para o posto solitário encalçado de um comboio 
levando-lhe a bagagem e víveres, rigorosamente marcados, 
que lhe bastem para três meses: 3paneirosde farinha d’água, 1 
saco de feijão, outro, pequeno, de sal, 20 quilos de arroz, 30 de 
charque, 21 de café, 30 de açúcar, 6 latas de banha, 8 libras de 
fumo e 20 gramas de quinino. Tudo isto lhe custa cerca de 
750$000. Ainda não deu um talho de machadinha, ainda é o 
brabo canhestro, de quem chasqueia o manso experimentado, 
e já tem o compromisso sério de 2:090$000. (CUNHA, 1966, p. 
232) 
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A exemplo de Euclides, pensaremos deserto todo lugar onde impera a 
ausência de condições mínimas de sobrevivência, onde o que mais existe é 
injustiça, medo, ausência de sonho e liberdade. Consideramos, por isso, o 
cenário de Terra sonâmbula tão desértico como o que existe no Brasil de 
Euclides.  

Mia Couto nos mostra um ambiente em seu livro que sofre mutações 
constantes. No primeiro capítulo a terra é seca, desértica de gente e de vida. 
No decorrer dos capítulos a mesma sofre algumas variações, aparece uma 
árvore que antes não havia, um rio é fabricado, outrora surge um pântano, mas 
o conceito de deserto sempre prevalece dada a aproximação que existe entre 
essa terra e o conceito de destruição: 

  
Muidinga não ganha convencimento. Olha a planície, 

tudo parece desmaiado. Naquele território, tão despido de 
brilho, ter razão é algo que já não dá vontade. (COUTO, 2007, 
p. 10) 

O sol se empina no céu, com tamanha vingança que, 
num instante, chupa todos os excessos de água sobre a 
savana. A terra sorve aquele dilúvio, enxugando o mais 
discreto charco. No inacreditável mudar de cenário, a seca 
volta a imperar. Onde a água imperara há escassas horas, a 
poeira agora esfuma os ares. Ouve-se o tempo raspando seus 
ossos sobre as pedras. Em toda a savana o chão está deitado, 
sem respirar. A cauda do vento se enrosca longe. Até o capim 
que nunca tem nenhuns pedidos, até o capim vai miserando. 
(COUTO, 2007, p. 89) 

 
São fazedores de deserto, então, as forças opressoras de um governo 

despreocupado com a democracia, os homens de posse preocupados com o 
lucro a todo custo, a ignorância da capital que fecha os olhos para os 
problemas sociais que ocorrem no interior do país. São fazedores de deserto 
as armas que destroem o pouco de vida que restaram em Moçambique no pós-
guerra pela independência, a guerra civil fabrica um deserto da mesma 
maneira que a república fabricou um deserto em Canudos.  

Podemos considerar também uma outra significação para o termo que 
intitula esse capítulo, são fazedores de deserto os escritores que nos 
apresentam essas obras. Diferentemente da guerra que fabrica um ambiente 
degradado, os escritores trazem à luz, através de seus textos, ambientes que 
ganham prospecção através do fazer literário. Importante faz-se dizer que é o 
teor ficcional dos textos que tornam a matéria escrita imortalizada e, embora 
representem cada uma delas uma verdade histórica, tratam-se ambos criações 
dos autores, inventores de Canudos e Moçambique através da palavra escrita. 

Existe no meio acadêmico uma confusão a respeito da essência de Os 
Sertões e isso ocorre devido à imensa importância que a obra teve e continua 
tendo para o pensamento intelectual brasileiro. Além da faculdade de Letras, o 
livro tem sido estudado dentro das cadeiras da Sociologia, Filosofia, Geografia, 
entre outras ciências físicas e políticas nas universidades. Por causa dessa 
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utilização da obra em diversos campos do conhecimento, torna-se necessário 
debatermos sobre a essência do texto euclidiano ao estruturarmos a sua 
poética. 

 
Canudos só permaneceu na memória coletiva por causa 

de ‘Os Sertões’, em contraste com as demais erupções de 
milenarismo de nossa história, incidentes de restrita amplitude. 
Nessas perspectivas, Canudos deve sua importância à 
circunstância todo acidental de haver inspirado uma obra-prima 
de literatura, um grande livro vingador que abriu na consciência 
da nacionalidade a ferida incurável e o remorso que ficaram 
ligados ao seu nome.2 

 
Euclides da Cunha propõe um grande questionamento em seu livro e 

isso se realiza através da construção de um discurso ficcional quando nos 
convida a viver o enredo sendo conduzidos pelo olhar do outro, de um narrador 
multiperspectivado.  

Mia Couto fabrica dois discursos ficcionais dentro do mesmo livro. 
Enquanto cria um deserto em uma das narrativas, utiliza a outra (os cadernos 
de Kindzu) para descriá-lo. Ao mostrar para o leitor o sofrimento por que passa 
a terra, faz, a exemplo de Euclides, chegar até nós a voz denunciadora de uma 
realidade desprovida de esperanças. Porém, ao inserir a narrativa da viagem 
de Kindzu, concede aos personagens que a leem a possibilidade do sonho. É 
através da imersão na fantasia que a leitura oferece que os personagens 
Tuahir e Muidinga conseguem enxergar a transformação da própria terra. A 
paisagem se transfigura a cada vez que um dos cadernos é lido como se a 
experiência com o fantasioso representassem uma possibilidade de 
transformação da realidade, em outros termos, o fim dos desertos. 
 
 

Do último caderno ao princípio das coisas –  
Páginas de terra ou A geopoética do deserto 

 
Então, as letras, uma a uma, se vão convertendo em grãos de 
areia e, aos poucos, todos os meus escritos se vão 
transformando em páginas de terra. (COUTO, 2007,p. 204) 

 
O último caderno de Kindzu encerra o livro de Mia Couto, mas este 

parece ser um convite ao início da obra, pois, como num elo, é como se as 
duas narrativas, a de Muidinga e Tuahir e a dos cadernos que eles haviam lido 
durante todo o tempo, se encontrassem. Kindzu encerra seu último caderno 
descrevendo o sonho que tivera e durante essa narração as duas histórias 
parecem se cruzar e chegar a um tempo comum. A conclusão sobre a ligação 
entre os personagens não é confirmada, mas inegável é o desejo de que a 
mesma fosse realidade, uma vez que o que move os personagens em viagem 

                                                           
2 Wilson Martins, "Livro vingador", copyright O Globo, 1/2/03 
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nas duas narrativas presentes em Terra sonâmbula é a busca, pela identidade 
e pelo o outro. 

O livro se encerra com as letras do caderno transformando-se em 
páginas de terra. Usaremos essa imagem como metáfora que nos servirá para 
introduzir a discussão a respeito da geopoética. Como é na terra que 
encontraremos as letras e a poesia deste livro é por esse motivo que 
atribuiremos também ao livro Terra sonâmbula esse conceito, criado em um 
primeiro momento para tratar a questão poética da prosa euclidiana. 
 Geopoética é a poética da terra. Essa expressão foi criada por Ronaldes 
de Melo e Souza para compor a sua tese que tenta comprovar a essência 
ficcional da obra de Euclides da Cunha em resposta aos críticos que põem em 
dúvida essa questão.  

 
O essencial da demonstração [da tese da poética da terra] se 
fundamenta na correlação que se estabelece entre a 
diversidade da terra e a heterogeneidade do narrador. A 
invenção euclidiana do narrador multiperspectivado no 
intercâmbio dialógico dos discursos poéticos, filosóficos e 
científicos assegura ao escritor brasileiro lugar privilegiado na 
literatura nacional e internacional. (SOUZA, 2009, p.8) 
 

 Euclides da Cunha, em sua proposta de escritura ficcional, cria um 
narrador fragmentado, pois somente dessa maneira o mesmo conseguirá 
captar toda a matéria de uma terra extremamente diversificada. Esse narrador, 
sob o auxílio de seis máscaras narrativas, conseguirá reproduzir o drama da 
terra, visto que consegue se livrar de uma visão uma que poderia ser parcial. 
Essas máscaras se entrecruzam durante o texto e são percebidas quando nos 
propomos a um olhar mais atento. Uma delas, atribuída por Melo e Souza, é a 
do historiador irônico, pode ser encontrada, por exemplo, na seguinte 
passagem: 
 

 Os rudes impertinentes, os criminosos retardatários, que 
tinham a gravíssima culpa de um apego estúpido às mais 
antigas tradições, requeriam corretivo enérgico. Era preciso 
que saíssem afinal da barbaria em que escandalizavam o 
nosso tempo, e entrassem repentinamente pela civilização a 
dentro, a pranchadas.  (CUNHA, 2000, p. 217-8) 

  
Dentro de uma tradição de escrita linear, em que o narrador possui uma 

voz única, um trecho como esse citado acima teria uma leitura certamente 
marcada por um tom preconceituoso. Erroneamente, muitas pessoas têm lido 
Os sertões como se todo ele fosse um discurso único e que a voz que chega 
até nós através da narrativa fosse a de um único ser. No entanto, o narrador 
dentro da obra passa a ser um refletor de objetos variados e insere em seu 
discurso múltiplas perspectivas. Cabe ao leitor aceitar as posições tomadas 
pelo encadeador discursivo e assumir o contrato de pôr-se no lugar do outro. 
Quando o narrador chama o sertanejo de criminoso retardatário não está 
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falando na condição de si mesmo, mas vestido de ironia para representar o 
discurso republicano. Assumir essa fala ao próprio Euclides da Cunha é 
rebaixá-lo ao estigma de escritor incoerente, que muda seu discurso durante o 
texto por inexperiência, pois em páginas antes o escritor havia dito sobre o 
mesmo homem: “O sertanejo, é antes de tudo, um forte” (CUNHA, 2000, p. 
105). 

Além da ironia de que se veste esse narrador, refletindo uma atitude 
externo ao esperado, um outro posicionamento extremamente moderno pode 
ser atribuído a ele: a do observador itinerante3. Através dessa máscara o 
narrador euclidiano nos encaminha a uma viagem que transcende a questão 
espacial, mas nos leva também em um passeio pelo tempo em busca de uma 
viagem originária pela fundação de uma nacionalidade brasileira. Através 
dessa perspectiva, Euclides faz mais que uma literatura de viagem, visto que 
não se trata de uma mera descrição de elementos encontrados pelo caminho 
em uma região recém descoberta, mas uma análise do homem e seu ambiente 
onde se misturam através do discurso interdisciplinar. Anatol Rosenfeld, em 
artigo intitulado Literatura e Personagem nos aponta para a diferença entre 
descrição e narração de uma paisagem: 

  
A descrição de uma paisagem, de um animal ou de objetos 
quaisquer pode resultar, talvez, em excelente ‘prosa de arte’. 
Mas esta excelência resulta em ficção somente quando a 
paisagem ou o animal (...) se animam e se humanizam através 
da imaginação pessoal (ROSENFELD, 2009, p. 27) 

 
A paisagem ganha vida com Euclides, se antropomorfiza para servir 

como alegoria para a luta, que, aparentemente só aparece no terceiro e último 
capítulo do livro, mas encontra-se presente em praticamente todas as páginas 
da obra, nos remetendo sempre ao capítulo final. A luta dos vegetais para 
romper o chão, a do homem pela sua subsistência, por exemplo, nos serve de 
metáfora para a batalha de canudos quando todo esse processo de luta 
encontra sua batalha derradeira. 

   
A originalidade da narrativa euclidiana do sertão e da 

selva consiste em conceder a terra como protagonista do 
drama que se representa. Ao representar a terra como a vasta 
metamorfose de um organismo vivo, o narrador euclidiano 
suplanta a tradição hegemônica do conhecimento ocidental-
europeu, que se define na antiga separação do espírito e da 
natureza e na moderna dicotomia entre o sujeito e o objeto. 
(SOUZA, 2009, p. 10) 

A terra não se apresenta como objeto geologicamente 
investigável nem como fenômeno exterior ao olhar. 
Mitopoeticamente compreendida na visão em que se vê, a terra 
se representa como sujeito dotado de força vital, como 
personagem em ação. (SOUZA, 2009, p. 23) 

                                                           
3 Melo e Souza. 
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O mesmo tratamento pode ser dado à natureza de Terra sonâmbula. 
Mais que descrever uma paisagem, o autor associando mito e sonho, concede 
à terra um caráter de fundamental função para o entendimento das questões 
políticas e sociais presentes na obra. Em diversos momentos, a observação da 
paisagem metonimicamente nos descreverá os sentimentos dos personagens, 
que nem sempre utilizarão a fala para falar o que sucede consigo mesmos, o 
leitor, por sua vez, faz a associação entre terra/sentimento/ação para 
compreender a presença poética trabalhada pelo autor: 

 
A paisagem prossegue em suas infatigáveis mudanças. 

Será que a terra, ela sozinha, deambula em errâncias? 
(COUTO, 2007, p.99) 

Tuahir mira e admira. Há três dias que não se arredam 
do machimbombo. No entanto, a paisagem em volta vai 
negando a aparente imobilidade da estrada. Agora, por 
exemplo, se desenrola à sua frente um imenso pantanal. O mar 
se escutava vizinho, a mostrar que aquelas aguas lhe 
pertenciam (...) O jovem não sabe explicar. Mas é como se o 
mar, com seus infinitos, lhe desse um alívio de sair daquele 
mundo. (COUTO, 2007, p. 174) 

 
Assim como Euclides constrói um narrador que possui várias 

perspectivas para conseguir sinalizar através de múltiplos olhares os 
problemas por que passa a terra, Mia Couto o fará através da estratégia da 
construção da dupla narrativa presente em Terra sonâmbula. O reflexo que as 
impressões sobre a terra que caminha durante o enredo através da visão de 
cada personagem também fará com que o leitor receba de variados pontos de 
vista a matéria da narrativa. Colocamos Os sertões e Terra Sonâmbula, 
portanto, em um ambiente comum quanto ao que diz respeito à construção de 
uma poética em que parte do principio em que a terra é a condutora do fazer 
narrativo ao invés de objeto de descrição ou mero componente de um cenário. 
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ASPECTOS DE TEATRALIDADE  
NA PEÇA O MARINHEIRO  
DE FERNANDO PESSOA 

Thays Caroline Barroca Ribeiro Morettini (UEL) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Este artigo visa evidenciar os aspectos de teatralidade 

presentes na peça O Marinheiro, de Fernando Pessoa, 

publicada em 1915 na Revista Orpheu. A presente 

obra foi caracterizada pelo próprio autor como sendo 

um “drama estático em um quadro”, o qual, segundo a 

crítica, apresenta elementos de construção de um 

drama poético, em que a expressão lírica do texto 

teatral adquire um valor poético, na medida em que se 

pode pensar como as vozes das três personagens se 

transformam em apenas uma única voz, sendo esta 

uma voz essencialmente poética. Neste estudo, 

pretende-se criar uma profícua discussão no que 

restringe ao caráter lírico desta peça, tendo em vista 

alguns signos teatrais, objetiva-se discutir e evidenciar 

os elementos que revelam a teatralidade na peça de 

Fernando Pessoa, constituindo um espaço para 

reflexão a respeito da construção lírica da peça, 

observando a construção cênica e literária presentes 

em O Marinheiro.  

PALAVRAS-CHAVE: teatralidade; teatro lírico; 

Fernando Pessoa. 
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ASPECTOS DE TEATRALIDADE  
NA PEÇA O MARINHEIRO  
DE FERNANDO PESSOA 

Thays Caroline Barroca Ribeiro Morettini (UEL) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este estudo pretende compreender os elementos que corroboram a 
existência da teatralidade na peça O Marinheiro (1915), de Fernando Pessoa. 
A escrita desta peça foi datada do ano de 1913, no entanto, sua publicação 
ocorre apenas em 1915, na Revista Orpheu. 

Ao pensar o contexto histórico e literário da publicação da presente 
peça, pode-se inferir que o contexto de prevalência da estética simbolista e a 
emergência do modernismo se fazem relevantes para pensar a construção 
desta obra, em que surge uma reflexão do inconsciente, havendo uma busca 
pelo ''eu'' interior, delineada pela exploração de temas místicos, em que a 
concepção metafísica irá nortear o pensamento e o processo criador da poética 
de Fernando Pessoa. 

Ao se debruçar sobre o estudo desta obra, é possível concebê-la como 
um ''drama de personagens'' e não um ''drama de ação'', devido ao seu caráter 
puramente monológico. A peça é ambientada no quarto de um castelo antigo, 
no qual três irmãs, sem identidades definidas, fato que aproxima o leitor do 
plano da interioridade das personagens, dialogam entre si diante do caixão de 
uma morta.  

RESUMO: Este artigo visa evidenciar os aspectos de 
teatralidade presentes na peça O Marinheiro, de 
Fernando Pessoa, publicada em 1915 na Revista 
Orpheu. A presente obra foi caracterizada pelo próprio 
autor como “drama estático em um quadro”, o qual, 
segundo a crítica, apresenta elementos de construção de 
um drama poético, em que a expressão lírica do texto 
teatral adquire um valor poético, na medida em que se 
pode pensar como as vozes das três personagens se 
transformam em apenas uma única voz, essencialmente 
lírica. Neste estudo, pretende-se criar uma profícua 
discussão sobre o caráter lírico desta peça, tendo em 
vista alguns signos teatrais. Objetiva-se discutir os 
elementos que revelam a teatralidade na peça de 
Fernando Pessoa, constituindo um espaço para reflexão 
a respeito da construção lírica da peça, observando a 
construção cênica e literária presentes em O Marinheiro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: O Marinheiro; Teatralidade; Teatro 
lírico. 
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Pretende-se nas seguintes páginas analisar a peça de Fernando 
Pessoa, considerando o monólogo como elemento mobilizador da ação teatral. 
Entende-se que a peça de Fernando Pessoa apresenta na conjunção das três 
vozes das personagens a presença de uma única voz, a qual é a essência 
puramente lírica da peça. Para tanto, além de pensar o monólogo enquanto 
elemento mobilizador na peça O Marinheiro, torna-se relevante para o presente 
estudo tecer algumas considerações acerca do conceito de teatralidade, 
buscando meios para compreender a estrutura teatral da peça de Fernando 
Pessoa, a fim de ressaltar a construção estética da obra em questão. 

A título de introdução, o termo teatralidade vem sendo estudado 
longamente, sendo que seu estudo contempla uma reflexão sobre o texto 
teatral e o espetáculo, elementos estes que, durante longos anos na história do 
estudo do teatro, foram concebidos como estruturas isoladas. 

Em relação à peça O Marinheiro, a qual não foi prontamente destinada à 
encenação, foi considerada como tendo o texto teatral em um primeiro plano de 
estudo, no entanto, é possível considerar que, para além das especificidades 
do texto da peça, a qual se construirá pelo elemento fundamental da 
teatralidade. 

È importante considerar o teor poético existente em O Marinheiro, texto 
que apresenta uma sugestividade lírica expressa pelas falas das três 
personagens, pode-se dizer que há na peça a prevalência de uma confluência 
para com o lírico que impele a subjetividade das personagens, as quais 
acabam se despindo de sua configuração humana e passam a se apresentar 
ao leitor como essência, substância puramente lírica expressa pela voz. 

Para o estudo desta peça, pode-se tecer algumas considerações acerca 
da relação entre o onírico e a realidade, ambos passam a conduzir o leitor, 
neste processo, o signo linguístico assume função em que os significados das 
palavras vão se diluindo  para se tornar apenas o som da melodia expressa 
pela voz das personagens. A linguagem se apresenta ao leitor como sendo o 
único sinal vital, é pela voz e somente na voz das personagens que se 
depreende a essência das personagens. 

Fernando Pessoa definiu O Marinheiro como sendo um drama estático, 
as características que o constituem pertencem à estética simbolista do século 
XIX, em que os diálogos sugerem um olhar para a interioridade das 
personagens, a enunciação das palavras torna-se elemento sugestivo para a 
apreensão do caráter fortemente filosófico da peça. 

Na perspectiva da configuração de um drama estático, Pessoa considera 
sua impressão sobre a estética teatral, afirmando que 

 
Chamo teatro estático àquele cujo enredo dramático não 
constitui ação – isto é, onde as figuras não só não agem, 
porque nem se deslocam nem dialogam sobre deslocarem-se, 
mas nem sequer têm sentidos capazes de produzir uma ação; 
onde não há conflito nem perfeito enredo. Dir-se-á que isto não 
é teatro. Creio que o é porque creio que o teatro tende a teatro 
meramente lírico e que o enredo do teatro é não a ação nem a 
progressão e conseqüência da ação – mas, mais 
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abrangentemente, a revelação das almas através das palavras 
trocadas e a criação de situações (...) Pode haver revelação de 
almas sem ação, e pode haver criação de situações de inércia, 
momentos de alma sem janelas ou portas para a realidade. 
(PESSOA, 1973, p. 112) 

 
Neste sentido, pode-se inferir que Fernando Pessoa compreende a arte 

teatral estática como sendo a arte que se expressa por meio da ''revelação das 
almas através das palavras trocadas e a criação de situações'', desta forma, a 
ação para o autor não constitui um elemento central do teatro. Neste estudo, 
busca-se compreender como, para além do enredo, a construção lírica da peça 
corrobora a revelação das almas das personagens, considerando o que impele 
e motiva as personagens a se construírem como seres capazes de criar um 
mundo ficcionalizado.  

Levando em conta as ideias elencadas neste texto, nas próximas linhas 
pretende-se discorrer acerca do termo teatralidade a fim de, posteriormente, 
compreendê-lo como elemento da peça O Marinheiro, neste sentido, visa-se 
elucidar a existência de uma construção lírica na peça de Fernando Pessoa. 
 
 
Teatralidade: um conceito em discussão 
 

O conceito de teatralidade ainda é motivo para muitas controvérsias no 
campo de estudo da estética teatral. Neste artigo, busca-se compreender tal 
termo como sendo parte da dimensão espetacular do teatro, no entanto, não se 
visa conceber o texto dramático e espetáculo como vias de caminhos opostos, 
mas busca-se compreender a teatralidade como parte integrante do texto 
teatral, para tanto, deve-se considerar os signos que, na peça de Pessoa, 
constituem a marcação de cena, o espaço, a ambientação, a sonoplastia e a 
constituição de uma visualidade teatral. 

Neste sentido, torna-se importante discorrer acerca do conceito de 
teatralidade, o qual passou a delinear-se como sendo aquilo que abarca as 
especificidades da arte teatral, devem-se pensar quais os elementos 
responsáveis pela teatralidade de um determinado texto dramático. 

Para Barthes (1964), em sua obra Ensaios Críticos, o conceito de 
teatralidade significa o teatro menos o texto, ao afirmar que  

 
O que é a teatralidade? É o teatro menos o texto, é uma espessura de 
signos e de sensações que se edifica em cena a partir do 
argumento escrito, é essa espécie de percepção ecumênica 
dos artifícios sensuais, gestos, tons, distâncias, substâncias, 
luzes, que submerge o texto sob a plenitude de sua linguagem 
exterior. (BARTHES, 1964, p. 41-42). 
 

Neste sentido, Barthes considera que o conceito de teatralidade abarca 
elementos extra-textuais, sendo que, sem a teatralidade não há teatro, em que 
a encenação se torna elemento mobilizador da estética teatral, assim, na visão 
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de Barthes é a palavra em cena ou a encenação da palavra que confluem para 
a existência da teatralidade em uma determinada peça teatral. 

Na perspectiva de Patrice Pavis (2001), em Dicionário de teatro, a 
teatralidade constitui-se como elemento presente na imanência do texto 
dramático ou no espetáculo, afirmando que 

 
A teatralidade seria aquilo que, na representação ou no texto 
dramático, é especificamente teatral (ou cênico) (...) a 
teatralidade pode opor-se ao texto dramático lido ou concebido 
sem a representação mental de uma encenação. Em vez de 
achatar o texto dramático por uma leitura, a espacialização, isto 
é, a visualização dos enunciadores, permite fazer ressaltar a 
potencialidade visual e auditiva do texto, apreender sua 
teatralidade. (PAVIS, 2001, p.372) 
 

Nesta visão sobre o conceito de teatralidade, Pavis fornece diretrizes 
úteis para se refletir acerca de tal conceito, o autor ainda considera que este 
termo evidencia não apenas as essências inerentes ao teatro, mas considera a 
utilização pragmática dos elementos cênicos que compõem a peça, em que se 
destacam a materialidade do espaço, o campo da visualidade e da 
textualidade, sendo estes indicadores expressivos para se depreender a 
teatralidade de uma peça. 

Pensando em um possível diálogo entre outras perspectivas, segundo 
Pavis, a teatralidade representa um conceito operacional e polissêmico, na 
medida em que inclui outros elementos, tais como a performatividade e os 
elementos que se projetam além do texto teatral. Pavis, em seu Dicionário de 
teatro, fornece indicações de que a noção de teatralidade se apresenta como 
sinonímia do conceito de encenação, e define que a teatralidade representa 
''aquilo que, na representação ou no texto dramático, é especificamente teatral 
(ou cênico). '' (PAVIS, 2001, p.372) 

Além de conceber a visão expressa por Patrice Pavis acerca da 
definição e discussão do termo teatralidade, torna-se relevante citar a visão de 
Roland Barthes sobre tal conceito.  

Para Anne Ubersfeld (2005), existem no interior do texto de teatro certas 
''matrizes textuais de representatividade'', em que um determinado texto teatral 
pode ser analisado seguindo os procedimentos específicos que, por sua vez, 
iluminam os núcleos de teatralidade no texto. 

Ao tratar do local da teatralidade, Ubersfeld afirma que a questão da 
origem e da natureza da teatralidade pode surgir de duas variantes, a primeira 
buscando no nível dos temas descritos pelo texto e a segunda consiste na 
busca da teatralidade como forma de expressão, levando em conta a maneira 
pela qual o texto manifesta suas ideias ao mundo exterior.  

A título de encerrar a discussão em torno do termo teatralidade, é 
importante destacar o texto de Jean-Pierre Sarrazac, intitulado A invenção da 
teatralidade, o qual concebe que o termo em questão designa uma forma 
autônoma concretizada a partir do esgotamento do conteúdo pela forma, 
Sarrazac afirma que no teatro há o abandono da relação com a realidade, 
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nesse contexto, pode-se relacionar como a peça de Fernando Pessoa 
apresenta ao leitor este processo de esvaziamento da realidade e construção 
de um mundo de ficção 

 
A partir do momento em que o palco abandona a ideia de 
contiguidade e de comunicabilidade com o real, o teatro deixa 
de ser colonizado pela vida. A aposta estética desloca-se: já 
não se trata de encenar o real mas sim de colocar frente a 
frente, de confrontar os elementos autónomos - ou signos, ou 
hieróglifos - que constituem a realidade específica do teatro. 
(SARRAZAC, 2009, p. 23) 
 

Como se pode observar existem diversas controvérsias acerca da 
problematização do termo teatralidade, no entanto, este artigo não objetiva 
discorrer sobre as distintas visões acerca do termo, problematizando se é ele 
inerente ao texto ou  à  cena, mas sintetiza-se no presente estudo a 
compreensão da teatralidade como elemento inerente ao texto teatral, 
considerando as especificidades da obra O Marinheiro, na qual podem-se 
evidenciar elementos de teatralidade a serem inferidos a partir do próprio texto. 

 
 

Elementos de teatralidade na peça O Marinheiro 
 

É importante ressaltar que, para Fernando Pessoa, a literatura dramática 
constitui uma variante da arte narrativa, o próprio autor considerou que sua 
obra era um drama estático em prosa, o qual não configurava uma ação 
propriamente dita, mas embasava-se na construção da interioridade das 
personagens por meio do enredo. 

Em O Marinheiro, pode-se notar uma construção literária norteada pela 
característica da poetização da linguagem, em que o drama configura uma arte 
poética, os conflitos internos e as paixões das personagens as impelem a 
diferentes modos de pensar e de sentir o mundo ao seu redor.  

Neste sentido, pode-se pensar na peça O Marinheiro, a qual apresenta a 
partir dos monólogos, aqui compreendidos como elementos que desencadeiam 
o conflito dramático na peça, um forte apelo aos sentimentos íntimos presididos 
pelas personagens, cuja interioridade se destaca para o plano da exterioridade, 
constituindo, assim, os impulsos passionais e sensitivos que representam o 
conteúdo da peça em expressão de uma linguagem poética. 

Nesta perspectiva lírica da peça de Fernando Pessoa, pode-se contribuir 
de forma a pensar que o elemento dramático se torna lírico na medida em que 
a linguagem passa a apresentar uma evidência maior na lírica do que no 
drama, sendo assim, pode-se, portanto, compreender como a peça de 
Fernando Pessoa apresenta um caráter fortemente lírico, delineado pela 
construção no plano da linguagem, em que o próprio emudecer das três irmãs 
e o hesitar frente ao desejo do desconhecido, é revestido de um caráter de 
lirismo, o qual se pode inferir, acaba constituindo o cerne da peça.  

Esta construção lírica pode ser relacionada ao pensar da estética 
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simbolista, a qual trabalhou com a expressividade do interior subjetivo e 
latente, sobre esta questão da formação de um teatro puramente lírico. 

Em Teoria do drama moderno, Szondi desenvolve algumas 
considerações sobre o drama estático ao tratar da obra de Maeterlinck. O 
teórico afirma que houve algumas tentativas de salvamento para os moldes do 
drama moderno, neste sentido, tem-se a questão do confinamento e 
existencialismo pontuados por Peter Szondi, em que o autor estabelece que, 
na segunda metade do século XIX, a crise do drama parte das relações 
intersubjetivas entre os homens, projetando-os para o isolamento.  

Pode-se pensar a peça de Fernando Pessoa, ao inferir-se que as três 
personagens da peça se encontram em uma situação de isolamento em 
relação ao mundo exterior, elas apenas projetam, por meio de suas falas que 
exprimem os seus medos, anseios e suas percepções da existência humana, 
sendo assim, pode-se corroborar o argumento de Szondi com base em O 
Marinheiro, ao se pensar que 

 
(…) o estilo dramático, posto em questão por esse isolamento, 
é capaz de sobreviver a ele quando os homens isolados, aos 
quais corresponderia formalmente o silêncio ou o monólogo, 
são forçados por fatores externos a voltar ao dialogismo da 
relação intersubjetiva. Isso acontece na situação de 
confinamento, subjacente na maioria dos dramas modernos 
que evitaram o movimento em direção ao épico. (SZONDI, 
2001, p.113) 

 
Em outra perspectiva, Seabra (1974) considera que não é possível 

conceber O Marinheiro como sendo um ''drama de ação'', para este autor, 
trata-se de um drama estático, desprovido de movimento, assim como o próprio 
Fernando Pessoa o define, um drama de enredo, em que a projeção do estado 
de alma das personagens se sobressai no plano da estrutura monológica, a 
qual demarca os sentimentos de terror e dúvida que, ao se instaurarem nas 
personagens, sugerem a construção do drama no plano da tragédia. A respeito 
da concepção do drama de Pessoa em seu aspecto trágico, Seabra afirma que 

 
Pessoa não deixou de sugerir o caráter trágico de O 
Marinheiro, num de seus comentários escritos em inglês, que 
aqui traduzimos: "Começando de uma forma muito simples, o 
drama evolui gradualmente para um cume terrível de terror e 
de dúvida, até que estes absorvem em si as três almas que 
falam e a atmosfera da sala e a verdadeira potência do dia que 
está para nascer. O fim desta peça contém o mais sutil terror 
intelectual jamais visto. Uma cortina de chumbo tomba quando 
elas não têm mais nada a dizer uma às outras nem mais 
nenhuma razão para falar. '' (SEABRA, 1974, p. 31)  

 
Ainda na perspectiva do mesmo autor, apesar da caracterização de O 

Marinheiro como sendo um drama, não é possível tratar desta peça nas 
instâncias de um ''drama de ação'', mas sim, de um ''drama de personagens''. 
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Para tal crítico, a peça se destina mais a ser lida do que a ser representada, o 
texto literário se destaca em relação à potencialidade da obra como espetáculo. 

As indicações cênicas iniciais da peça sugerem, de uma forma poética, 
imagens criadas para permear o imaginário do leitor, sendo que o drama se 
situa fora do espaço e do tempo, para as três veladoras não existe, senão, o 
espaço das palavras. 

As três veladoras aparecem na peça como personagens com 
peculiaridades psicológicas diversas, as falas de cada uma se interligam, 
construindo um grande solilóquio dramático em que a condição humana das 
personagens se reduz apenas à voz, cuja representação passa a indicar a 
própria identidade de cada personagem. 

Pode-se dizer que há uma consciência da dramaturgia por parte das 
personagens, ao afirmarem ''Contemos contos umas às outras'', pode-se dizer 
que há um plano da ficção dentro da própria ficção que é a peça teatral.  

O tempo em que as personagens se situam é um tempo passado, em 
que se tem a representação memorialística das personagens, sendo que o 
espaço é sempre o espaço do outro e não o espaço físico do ''eu'', mas um 
espaço de caráter psicológico. 

Em fins do século XIX, com o advento do progresso científico e o 
desenvolvimento industrial, a sociedade ocidental passa por uma crise de 
caráter social e existencial, sendo este o contexto emergente da estética 
simbolista, a qual explorou a interioridade do homem e se opôs em relação a 
materialização e mecanização a que o homem estivera condicionado. 

Torna-se, portanto, relevante pensar como o Simbolismo influiu na peça 
O Marinheiro, ao considerar os elementos sonoros e rítmicos responsáveis pela 
configuração de uma linguagem poética, revelando um teatro de caráter 
filosófico em que as personagens se percebem acometidas pela dialética do 
aprisionamento da realidade e a evasão expressa pelo elemento onírico. 

Pode-se pensar que a peça de Fernando Pessoa apresenta ao leitor um 
ambiente tipicamente de caráter simbolista, em que se revela um quarto 
isolado do mundo exterior, o que confere destaque para o plano da 
interioridade das personagens a ser evidenciada pelo monólogo, sendo que, 
neste espaço, apenas uma janela se apresenta como elemento de 
comunicação entre o enclausuramento das personagens em que esta mesma 
janela se torna signo que remete ao isolamento interno e externo do ser 
humano, tendo a visibilidade para o mar, signo teatral que representa a 
nostalgia, o sentido da vida como parte de um modus vivendi tipicamente 
português. 

As três personagens da peça não são identificadas com nomes, apenas 
são referidas como irmãs, ressaltando o laço de consanguinidade que as une, 
e, pode-se inferir que esta não identificação das personagens sugere a 
importância de compreender com maior sensibilidade os elementos do 
pensamento e do sentimento, valorizando manifestações de caráter espiritual, 
assim como apregoava a estética simbolista. 

A fim de compreender a análise dos elementos de teatralidade presentes 
em O Marinheiro, o presente estudo trabalhará com a perspectiva de Jean-
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Pierre Ryngaert (1996), o qual propõe como passo inicial para a análise de 
textos teatrais, a compreensão do texto dramático como sendo um objeto 
material, cujas indicações do título, o qual representa, segundo o autor, o 
âmago do texto, além de outros elementos, tais como a apresentação espaço-
temporal da obra e os elementos de construção de cenas, como, por exemplo, 
a sonoridade e a visualidade.  

Segundo Ryngaert, a análise das partes de um texto compõe-se das 
indicações cênicas, no caso de O Marinheiro, este elemento indica o espaço 
onde se ambienta a peça e apresenta uma descrição sutil das personagens e 
de cada elemento que compõe a cena, como a janela e a paisagem em que há 
destaque para a visibilidade do mar. 

Além de conceber a análise da peça teatral baseada nas indicações 
cênicas, Ryngaert propõe outros meios a serem considerados para estabelecer 
o procedimento analítico, no entanto, contemplar-se-á, neste estudo, apenas 
mais uma categoria de análise, sendo a identificação do enredo e da intriga. È 
importante ressaltar que, para Ryngaert, a intriga não se reduz ao conflito, mas 
resulta do antagonismo entre as personagens, em que se destacam os 
diferentes modos de ver e compreender o mundo, como se percebe 
nitidamente nas vozes de cada uma das irmãs da peça de Fernando Pessoa. 

Para compreender a manifestação da teatralidade, este estudo irá se 
debruçar, primeiramente, seguindo as indicações expressas por Ryngaert, 
concebendo o título da obra como primeiro ponto a ser analisado. O próprio 
título O Marinheiro sugere a existência do personagem que aparece em sonho 
da segunda irmã, a qual sonha que este personagem se encontrava perdido 
em uma ilha e começava a sonhar com sua pátria, uma pátria que nunca 
tivesse tido.  

Passando para os elementos do espaço e tempo, é possível inferir que 
na peça não há indicação precisa de tempo cronológico, no espaço em que se 
ambienta a peça ''não há relógio'' (PESSOA, 2010, p.3), sabe-se que a 
discussão entre as irmãs se passa em uma madrugada, pois ''o horizonte é 
negro'' (PESSOA, 2010, p.3), mas não há indícios de tempo transcorrido, 
apenas a seguinte afirmação indicada pela primeira irmã, a qual diz ''Vede, 
vede, é dia já... Vede o dia... Fazei tudo por reparardes só no dia, no dia real, 
ali fora...''(PESSOA, 2010, p.14), além desta inferência, ao final da peça tem-se 
a indicação de que um novo dia surge: ''Um galo canta. A luz, como que 
subitamente, aumenta. '' (PESSOA, 2010, p.18) 

O espaço da peça, como já dito anteriormente, é ambientado em um 
quarto de um castelo antigo, sendo este o cenário da peça, pode-se considerá-
lo como sendo o espaço mimético, no entanto, para além da existência do 
espaço mimético, que é visualizado pelo leitor na rubrica inicial, há que 
considerar o espaço diegético, o qual se constitui pelas descrições das 
personagens, no caso do sonho que a segunda irmã tem com o marinheiro, há 
o espaço da diegese, representado pela visualidade de uma ilha longínqua. 

Ainda em relação ao espaço da peça, pode-se contrapor o plano da 
mimese e o da diegese, na medida em que é possível considerar que o espaço 
delimitado pelo quarto de um castelo antigo sugere a ideia de estaticidade, ao 
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passo que as descrições imagéticas criadas pelas irmãs representam espaços 
demarcados por certa mobilidade, o que indica elementos de ação no interior 
da peça. Este contraponto entre espaço mimético e diegético pode ser 
vislumbrado nas seguintes passagens de O Marinheiro 

 
Um quarto que é sem dúvida num castelo antigo. Do quarto vê-
se que é circular. Ao centro ergue-se, sobre uma mesa, um 
caixão com uma donzela, de branco. Quatro tochas aos cantos. 
À direita, quase em frente a quem imagina o quarto, há uma 
única janela, alta e estreita, dando para onde só se vê, entre 
dois montes longínquos, um pequeno espaço de mar. 
(PESSOA, 2010, p.3) 

 
Em contrapartida, tem-se o espaço diegético, representado no sonho 

que a segunda irmã tivera com o marinheiro 
 

SEGUNDA — Sonhava de um marinheiro que se houvesse 
perdido numa ilha longínqua. Nessa ilha havia palmeiras hirtas, 
poucas, e aves vagas passavam por elas... Não vi se alguma 
vez pousavam... Desde que, naufragado, se salvara, o 
marinheiro vivia ali... Como ele não tinha meio de voltar à 
pátria, e cada vez que se lembrava dela sofria, pôs-se a sonhar 
uma pátria que nunca tivesse tido: pôs-se a fazer ter sido sua 
outra pátria, outra espécie de país com outras espécies de 
paisagens, e outra gente, e outro feitio de passarem pelas ruas 
e de se debruçarem das janelas... Cada hora ele construía em 
sonho esta falsa pátria, e ele nunca deixava de sonhar, de dia 
à sombra curta das grandes palmeiras, que se recortava, 
orlada de bicos, no chão areento e quente; de noite, estendido 
na praia, de costas e não reparando nas estrelas. (PESSOA, 
2010, p.9) 
 

Percebe-se como o espaço diegético apresenta mobilidade, a ação do 
marinheiro e os elementos que o circundam apresentam vida, ao passo que, o 
quarto do castelo, acomedito pela figura da morte e a presença do luto, revela 
um espaço mimético desprovido de vida, estático e sem mobilidade. 

Verifica-se, portanto, que as veladoras não se configuram propriamente 
como personagens, mas apresentam-se ao leitor como vozes, sendo que, no 
interior do drama há um personagem, não menos importante, representado 
pela figura do marinheiro, o qual é apresentado ao leitor como símbolo do 
sonho de uma das veladoras, no entanto, a mesma se questiona sobre a 
veracidade da existência deste marinheiro, se seria ele, de fato, um ser real. 

Neste sentido, o drama trabalha com uma contínua oscilação entre o 
sonho e a realidade, em que as personagens pensam subverter a própria 
realidade, ao se indagarem se todas elas são frutos de um sonho do 
marinheiro, o único ser real.  

O mistério do ser configura tema central não apenas nesta peça, mas na 
poesia de Fernando Pessoa em um sentido mais amplo, e é do mistério da 
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existência humana que surge o terror do nada, o que tanto apavora as três 
irmãs. Estas buscam preencher este vazio que se instaura no âmago 
existencial a partir das palavras, sendo tudo o que lhes resta. 

Ao pensar a palavra como signo linguístico teatral, pode-se dizer que no 
centro da linguagem das veladoras há um ruptura entre o ''eu'' e a própria voz, 
sendo a ruptura entre o sujeito e a linguagem representados no interior do 
próprio discurso, isto se poderia compreender como a quebra do próprio signo 
linguístico, em significante e significado. 

Neste sentido, pode-se afirmar que o drama de Pessoa configura a 
desintegração da linguagem, o que Seabra denomina de ''Poemodrama'', em 
que a linguagem se desintegra em uma pluralidade de outras linguagens do 
sujeito e este mesmo se desintegra em uma pluralidade de sujeitos, o que 
representa para Seabra a ideia de ''Poetodrama''. 

Como elemento recorrente que demarca a teatralidade desta peça, tem-
se pelas vozes das personagens indícios de que estas sofrem um 
desdobramento em suas personalidades, o que se pode comparar ao ato de 
que o próprio artista pode dispor para, na encenação, incorporar diversas 
identidades, em choque com o ''eu'' individual.  

A fala da primeira irmã indica a ruptura do ''eu'' consigo mesma, ao 
afirmar ''Entre mim e a minha voz abriu-se um abismo... '' (PESSOA, 2010, 
p.15), posteriormente, a terceira irmã confirma a ruptura das personagens, 
dizendo ''E parecia-me que vós, e a vossa voz, e o sentido do que dizíeis eram 
três entes diferentes, como três criaturas que falam e andam. '' (PESSOA, 
2010, p.15) 

Em O Marinheiro, as personagens se rebelam não apenas com a 
finalidade de desestabilizar a realidade, mas desmistificar a ficção teatral em si, 
o palco de teatro é assim compreendido enquanto espaço de reprodução da 
própria vida. Neste sentido é importante pensar as indicações cênicas 
fornecidas no texto de Fernando Pessoa, a fim de compreender-se como são 
utilizados, nesta peça, os recursos que evidenciam sua teatralidade. 

Pode-se dizer que esta peça revitaliza a linguagem transpondo para o 
plano cênico o signo linguístico em um primeiro plano, em que as personagens 
se despem de sua configuração propriamente humana, apresentando-se 
enquanto vozes que reproduzem discursos não mais no palco do teatro, mas 
sim no palco da vida. 

Pensar o texto literário enquanto espaço de configuração da teatralidade 
implica considerar como o texto fornece diretrizes para que o imaginário do 
leitor possa constituir a cena mentalmente, perdendo-se na ''névoa'' de ilusão 
que o texto de Fernando Pessoa cria ao imaginário do leitor. 

Nesta peça, torna-se possível ao leitor visualizar a criação de espaços e 
mundos distintos, sejam estes delimitados pelo plano da realidade ou pelo 
plano do sonho, o espaço teatral em O Marinheiro configura a possibilidade de 
criação de novos mundos, os quais não são limitados, porém, se condicionam 
ao imaginário do leitor e também do próprio escritor. 
 
 



 

 

 

453 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

453 

Considerações finais 
 
Ao final do presente estudo, pode-se refletir acerca de como os 

elementos de teatralidade presentes no texto dramático de Fernando Pessoa 
se fazem relevantes para se pensar na peça e suas indicações cênicas.  

Fernando Pessoa buscou, em O Marinheiro, criar uma metáfora em que 
o próprio marinheiro se configura como personagem que representa o ''eu'' em 
conflito, assim como são apresentadas ao leitor as vozes das três irmãs, as 
quais configuram, no plano cênico, o ecoar de uma única voz na busca de um 
sentido, de algo que as faça compreender os mais íntimos mistérios que 
circundam o âmago da existência humana.  

Neste sentido, é importante pontuar como o palco de Fernando Pessoa 
sugere a criação de novos mundos, em que as personagens não apenas 
encenam no espaço físico do quarto de um castelo, mas representam, 
essencialmente, seus mais profundos anseios e perturbações no palco da vida. 
Verificou-se como a linguagem se torna elemento mobilizador deste drama 
estático, considerando como o signo linguístico configura, ao leitor, a 
possibilidade de entrar em contato direto com as almas das três personagens, 
já desprovidas de uma personificação, passam a representar-se enquanto 
vozes da alma. 

Percebe-se em O Marinheiro a construção de um teatro lírico, na medida 
em que o interior e a subjetividade das personagens são postos em primeiro 
plano em detrimento de uma ação teatral, tem-se um drama lírico, revestido 
pela poeticidade das expressões, pela voz de cada uma das personagens 
como vozes da alma, vozes humanas que expressam seus medos e anseios 
em relação a sua condição de ser humano, condição esta que as impele a 
pensar sobre a finitude da existência como sendo o único meio de 
compreensão do próprio ser. 

Pode-se considerar que a peça O Marinheiro permite compreender pela 
expressividade de personagens como construir uma concentração expressiva e 
poética do drama, em que Fernando Pessoa atingiu uma intensificação da 
estrutura do dramático em uma fusão ao poético, elemento que, por sua vez, 
assinala a transposição lírica do drama, como considerou o próprio poeta: 
''Trata-se simplesmente do temperamento dramático elevado ao máximo; 
escrevendo em vez de dramas em atos e ação, dramas em almas. '' (PESSOA, 
p.102) 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
 
PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. Trad. J. Guinsburg e Maria Lúcia Pereira. 
São Paulo: Perspectiva, 2001. 
 
PESSOA, Fernando. O Marinheiro. Lisboa: Ática, 2010. 
 



 

 

 

454 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

454 

______.  Páginas de estética e de teoria e crítica literária. 2ª. ed, org. de Georg 
Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho, Lisboa: Ática, 1973. 
 
RYNGAERT, J. P. Introdução à análise do teatro. São Paulo: Martins Fontes, 
1996. 
 
SARRAZAC, Jean-Pierre. A invenção da teatralidade seguido de Brecht em 
Processo e O Jogo dos Possíveis. Porto: Deriva, 2009. 
 
SEABRA, José Augusto. Fernando Pessoa ou o poetodrama. São Paulo: 
Perspectiva, 1974. 
 
SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno. (1880-1950). Tradução: Sérgio 
Repa. São Paulo: Cosac e Naif, 2001. 
 
UBERSFELD, Anne. Para ler o teatro. Tradução José Simões. São Paulo: 
Perspectiva, 2005. 
 
 

 



 

 

 

455 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 

  ISSN - 000-000 

 

455 

 

QUANTO TEMPO O TEMPO TEM? 

Gabriela Lasta (UNESPAR/FECILCAM) 
Jobede Paiva Rodrigues (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
 

 
 
 RESUMO  

O objetivo deste trabalho é analisar a temática do 

tempo e sua simbologia nos poemas Infância de 

Cecília Meireles e Helena Kolody. Segundo Tânia 

Zagury (1973), a delicadeza com que reflete acerca de 

temas como a efemeridade do tempo, faz de Cecília 

Meireles um espírito único. Nicolás Hec observa que o 

conteúdo principal das poesias de Kolody é de 

tranquilas reflexões sobre a época contemporânea, 

conforme sua visão cheia de controvérsias, 

perturbações, incertezas e violência. A passagem do 

tempo e suas certezas e incertezas, ora é visto com 

nostalgia e tristeza, ora com esplendor e alegria. Esta 

maneira poética de mostrar a vida desde a infância até 

velhice, por vezes, como boas recordações, sem 

pensar no retorno a um tempo que não existe mais, 

por vezes, um recordar com pesar de um tempo que 

se foi. Desta forma, discutiremos sobre como cada 

autora retrata a passagem do tempo e os símbolos 

que utiliza em sua poesia. A análise das poesias 

respalda-se nos aportes teóricos sobre literatura 

comparada (CARVALHAL, 2003) e sobre o significado 

dos símbolos (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2012).  

PALAVRAS-CHAVE: poesia; simbologia; infância. 
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 Parece senso comum afirmar que a matéria prima do poeta é o 
sentimento ou que a “poesia é o estado emocional ou lírico do poeta”, uma vez 
que a poesia caracteriza-se, sobretudo por uma manifestação da beleza 
estética representada em forma de versos, símbolos e metáforas. Para Paz 
(1982), a poesia, esse “pão dos eleitos”, é revolucionária por excelência, uma 
vez que a forma literária é social por natureza. Por isso, ele sublinha que “a 
poesia é conhecimento, salvação, abandono, capaz de transformar o mundo” 
(1982, p. 15). Dessa forma, a obra poética, ao remeter a temas que são 
inerentes à condição humana, com suas dores e anseios, traduz, entre tantas 
outras coisas, experiência, sentimento e emoção. 

Esses sentimentos que são perpassados através de poesias são 
transcritos muitas vezes de forma simbólica. A poesia vem com uma linguagem 
repleta de símbolos, que ajudam os leitores a interpretá-la. Muitas poesias tem 
sua essência na simbologia. Um símbolo pode significar mais que uma frase. 
Para Paz (1982) “Há que retornar à linguagem para ver como a imagem pode 
dizer o que, por natureza, a linguagem parece incapaz de dizer” (p.129). 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar a temática 
do tempo e sua simbologia nos poemas Infância de 
Cecília Meireles e Helena Kolody. Segundo Tânia Zagury 
(1973), a delicadeza com que reflete acerca de temas 
como a efemeridade do tempo, faz de Cecília Meireles 
um espírito único. Nicolás Hec observa que o conteúdo 
principal das poesias de Kolody é de tranquilas reflexões 
sobre a época contemporânea, conforme sua visão cheia 
de controvérsias, perturbações, incertezas e violência. A 
passagem do tempo e suas certezas e incertezas, ora é 
visto com nostalgia e tristeza, ora com esplendor e 
alegria. Esta maneira poética de mostrar a vida desde a 
infância até velhice, por vezes, como boas recordações, 
sem pensar no retorno a um tempo que não existe mais, 
por vezes, um recordar com pesar de um tempo que se 
foi. Desta forma, discutiremos sobre como cada autora 
retrata a passagem do tempo e os símbolos que utiliza 
em sua poesia. A análise das poesias respalda-se nos 
aportes teóricos de Paz (1982) e  Bachelard (1998) e nas 
contribuições críticas de Cruz (2010) e Damasceno 
(1983). 
 
PALAVRAS-CHAVE: poesia; simbologia; infância. 
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Dessa forma a linguagem pode ser clara e objetiva, enquanto a imagem 
e a simbologia podem nos trazer um universo de significados e interpretações 
já que “[...] a imagem é uma frase em que a pluralidade de significados não 
desaparece. A imagem recolhe e exalta todos os valores das palavras sem 
excluir os significados primários e secundários” (PAZ, 1982, p. 130). 

No decorrer da periodização literária, houve várias formas de se 
conceber as temáticas da forma poética, desde a universalidade dos sonetos 
clássicos de Camões à livre inspiração romântica, o modo de se pensar a 
poesia foi se modificando. 

A partir do Modernismo, momento estético-literário a que se integram as 
duas poetisas estudadas: Cecília Meireles e Helena Kolody, a poesia deixou de 
figurar as formas e temáticas da época clássica, defendidas pela escola 
parnasiana, e começou a representar temas cotidianos. Oswald de Andrade, 
em sua obra emblemática poesia Pau Brasil, publicada em 1925, destaca esse 
tom prosaico que entra em voga com a primeira geração modernista, na poesia 
“3 de maio”, quando, em versos extremamente curtos, define: “Aprendi com 
meu filho de 10 anos/Que a poesia é descoberta/das coisas que nunca vi” 
(ANDRADE, 2003, p. 141). 

Para Bachelard, além do lado prosaico, a poesia pode ser “força de 
síntese da existência humana! Os arquétipos são, do nosso ponto de vista, 
reservas do entusiasmo que nos ajudam a acreditar no mundo, a amar o 
mundo, a criar nosso mundo” (1998, p. 119). Ele ressalta ainda que “se 
quisermos participar do existencialismo poético, devemos reforçar a união da 
imaginação com a memória” (p. 114).  

Nesse sentido, podemos afirmar que, nas obras dessas duas autoras, o 
prosaico da vida convive com a reflexão existencial, descortinando um mundo 
marcado pelo sentimento de transitoriedade do tempo, no qual a rememoração 
da infância seria um aspecto fundante de poesias marcadas por extremo 
lirismo, imagens arquetípicas belíssimas e a nostalgia existencial.  

Assim, podemos dizer que as imagens relativas à infância fazem parte 
da obra literária, em especial, da poesia desde sempre. Para Bachelard, por 
meio da imaginação, temos a possibilidade de reencontrar nossa infância 
perdida. Segundo ele, as imagens da infância “são imagens de solidão. Falam 
da continuidade dos devaneios da grande infância e dos devaneios do poeta” 
(1998, p. 95). 

Cecília Meireles nasceu em 07/01/1901 no Rio de Janeiro. Foi poetisa, 
professora, jornalista e pintora. Foi a primeira voz feminina, de grande 
expressão na literatura brasileira. Aos 18 anos, estreia na literatura. Sua obra 
expressa estados de ânimos, predominando os sentimentos de perda amorosa 
e solidão. Uma de suas marcas líricas é a musicalidade de seus versos. Morreu 
em 09/11/1964.  

Cecília Meireles integra a segunda fase poética do modernismo, que 
representa na literatura brasileira um amadurecimento em relação à fase 
anterior. Iniciou sua carreira literária ainda nos anos 20, ligada ao grupo de 
poetas neo-simbolistas da Revista Festa. Contudo, foi na década de 30, que 
sua poesia ganhou o reconhecimento merecido, com a premiação em 1938, 
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pela Academia Brasileira de Letras, pela obra Viagem, publicada em 1937. 
Para Damasceno (1983, p.15), “com esse livro ingressava Cecília Meireles na 
primeira linha dos poetas brasileiros, ao mesmo tempo que se distinguia como 
a única figura universalizante do movimento modenista” Seguindo essa 
perspectiva, Ramos (apud COUTINHO, 2001),  afirma que Cecília é a mais alta 
figura que já surgiu na poesia feminina brasileira. Nelly Novaes Coelho (2002) 
corrobora a ideia de Ramos de que Cecília Meireles é a grande voz feminina da 
literatura brasileira. Segundo ela, a problemática filosófico-existencial está na 
gênese da criação poética da autora. E acrescenta:  

 
Em permanente diálogo com o Absoluto (Deus), com a 
fugacidade da vida, o inevitável da morte e a possível tarefa da 
poesia, Cecília Meireles é, no âmbito da literatura brasileira, 
uma das vozes mais autênticas da grande crise espiritual que 
se instaura no entresséculos (XIX/XX) e se prolonga até 
nossos dias, sob as mais variadas formas (COELHO, 2002, p. 
115) 

 
Seu estilo existencialista e, ao mesmo tempo, mesclado de ironia, 

irrompe vibrante, em uma poesia suave, de versos curtos e belíssimas 
imagens. A linguagem apresenta fortes elementos simbolistas e seus temas 
incluem o mar, a solidão e a natureza.  Zagury (1973), diz que a delicadeza 
com que reflete acerca de temas como a efemeridade do tempo faz de Cecília 
um espírito único que, trilhando seu próprio caminho, criou e trouxe 
prosperidade à literatura nacional.  

Helena Kolody nasceu em 12/12/1912, em Cruz Machado no Paraná. 
Aos 16 anos, publicou seu primeiro poema. Foi professora e se tornou uma das 
poetisas mais importantes do Paraná, que se destacou sobretudo por ser a 
primeira mulher no Brasil a publicar haicais, em 1941. Sua poesia parte da 
experiência cotidiana e tem por centro temático a inquietação. Morreu em 
15/02/2004.  

 
A poesia de Helena flui naturalmente como voz sonora, num 
constante bem-dizer do amor e seus instantes. Pode-se dizer 
que a inquietação é um dos eixos centrais de sua poesia, que 
através do eu lírico abre caminhos para a revelação da própria 
condição humana, revestida da compreensão, luz e simpatia. 
Suas imagens conseguem ser, ao mesmo tempo, simples e 
profundas, dizendo tudo com simples alusões. Seus versos 
distinguem-se por essa capacidade peculiar de sugeridos 
fenômenos imperceptíveis, como as lembranças, os sonhos, 
nostalgias e imaginação” (CRUZ, 2010, p.130). 
 

Os poemas a serem analisados: “Infância” de Cecília Meireles e 
“Infância” de Helena Kolody, constituem-se da mesma temática, embora sobre 
olhares e sentimentos diferentes. Nesse sentido, Bachelard (1998) reflete:  
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Nos devaneios ligados a infância, nos poemas que 
gostaríamos de escrever para reviver nossos sonhos primeiros, 
para nos devolver o universo da felicidade, a infância aparece, 
no próprio estilo da psicologia das profundezas, como um 
verdadeiro arquétipo, o arquétipo da felicidade simples (p. 118). 

 
O poema “Infância”, de Cecília Meireles, transcrito na íntegra abaixo, faz 

parte originalmente da obra Retrato Natural, publicada em 1949, mas integra a 
coletânea Flor de Poemas (1983) e reflete sua busca e perplexidade diante do 
enigma da existência humana. Para Damasceno (1983), a consciência da 
brevidade da vida, é um traço nítido do espírito Barroco, do século XVII, que se 
repete na poesia ceciliana, mostrando “a insegurança do ser humano, a 
fragilidade das coisas, a inconstância da sorte, a ideia de que tudo é sonho” (p. 
35). 
 

Infância 
 
Levaram as grades da varanda 
Por onde a casa se avistava. 
As grades de prata. 
 
Levaram a sombra dos limoeiros 
Por onde rodavam arcos de música 
E formigas ruivas. 
 
Levaram a casa de telhado verde 
Com suas grutas de conchas 
E vidraças de flores foscas. 
 
Levaram a dama e o seu velho piano 
Que tocava, tocava, tocava 
A pálida sonata. 
 
Levaram as pálpebras dos antigos sonhos, 
Deixaram somente a memória 
E as lágrimas de agora. 

 
Também transcrito na integra abaixo, o poema “Infância”, de Helena 

Kolody, está inserido na obra Viagem no Espelho e Vinte e um Poemas 
Inéditos, publicado em 2001. A infância é um tema bastante recorrente em sua 
poesia. Segundo Cruz (2010), na poesia em análise “a poeta alicerça a 
construção poética que se caracteriza pelo desejo de buscas e aspirações, em 
que a meninice é rememorada pelo eu lírico (p. 127)”.   
 

Infância 
 
Aquelas tardes de Três Barras, 
Plenas de sol e de cigarras! 
Quando eu ficava horas perdidas 
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Olhando a faina das formigas 
Que iam e vinham pelos carreiros, 
No áspero tronco dos pessegueiros. 
A chuva-de-ouro  
Era um tesouro, 
Quando floria. 
De áureas abelhas 
Toda zumbia. 
Alfombra flava 
O chão cobria... 
O cão travesso, de nome eslavo, 
Era um amigo, quase um escravo. 
 
Merenda agreste: 
Leite crioulo, 
Pão feito em casa, 
Com mel dourado, 
Cheirando a favo. 
Ao lusco-fusco, quanta alegria! 
A meninada toda acorria 
Para cantar, no imenso terreiro: 
“Mais bom dia, Vossa Senhoria”... 
“Bom barqueiro! Bom barqueiro...” 
Soava a canção pelo povoado inteiro 
E a própria lua cirandava e ria. 
Se a tarde de domingo era tranquila, 
Saía-se a flanar, em pleno sol, 
No campo, recendente a camomila. 
Alegria de correr até cair, 
Rolar na relva como potro novo 
E quase sufocar, de tanto rir! 
No riacho claro, às segundas-feiras, 
Batiam roupas as lavadeiras. 
Também a gente lavava trapos 
Nas pedras lisas, nas corredeiras; 
Catava limo, topava sapos 
(Ai, ai, que susto! Virgem Maria!) 
 
Do tempo, só se sabia 
Que no ano sempre existia 
O bom tempo das laranjas 
E o doce tempo dos figos... 
Longínqua infância... Três Barras 
Plena de sol e cigarras! 

 
Analisando os poemas Infância, de Cecília Meireles e de Helena Kolody, 

ambos trazem como temática a infância e, consequentemente, abordam a 
passagem do tempo, ao rememorar épocas felizes, por meio de imagens muito 
significativas nos poemas. 
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Observa-se nas poesias das autoras uma dinamicidade de fatos 
relacionados com o contexto da vida cotidiana. Com o poder de expressão da 
linguagem poética, elas conseguem representar os sentimentos vividos pelo eu 
lírico durante a infância. Com relação à poesia Kolodyana, Cruz (2010) 
comenta: 

 
A poesia de Helena flui naturalmente como voz sonora, num 
constante bem-dizer do amor e seus instantes. Pode-se dizer 
que a inquietação é um dos eixos centrais de sua poesia, que 
através do eu lírico abre caminhos para a revelação da própria 
condição humana, revestida da compreensão, luz e simpatia. 
Suas imagens conseguem ser, ao mesmo tempo, simples e 
profundas, dizendo tudo com simples alusões. Seus versos 
distinguem-se por essa capacidade peculiar de sugeridos 
fenômenos imperceptíveis, como as lembranças, os sonhos, 
nostalgias e imaginação (p.130). 
 

O primeiro poema a ser analisado, de Cecília Meireles, mostra a 
saudade que o eu lírico sente da infância, uma infância em um lugar que já não 
existe mais, conforme seguinte fragmento: “Levaram as grades da varanda [...], 
levaram as sombras do limoeiro [...]”. Quando o eu lírico descreve o lugar de 
sua infância, nos remete a uma imagem perfeita de como era. Sabemos 
através do poema que tinha uma casa com varanda e as grades de prata, que 
havia limoeiros, que a casa tinha o telhado verde, etc. 

O eu lírico, por fim, após detalhar este lugar e mostrar o lugar em que 
passou sua infância, ele mostra que isto acabou, que todo este lugar está 
somente na memória e que sofre com isso, conforme fragmento seguinte:   
“Levaram as pálpebras dos antigos sonhos, Deixaram somente a memória, E 
as lágrimas de agora”. 

Para caracterizar bem a imagem que pretende passar no poema, a 
autora utiliza de algumas figuras de linguagem, como metáforas: “Por onde 
rodavam arcos de música” referindo-se as brincadeiras do tempo de infância e, 
“Levaram as pálpebras dos antigos sonhos”, referindo-se a infância que 
acabou. Também há a repetição: “[...] Tocava, tocava, tocava”, utilizada para 
dar musicalidade ao poema. Enfim, é um poema todo estruturado, que 
consegue fazer-nos remeter a esta doce infância, de muito tempo atrás e que 
acabou. 

O segundo poema a ser analisado, de Helena Kolody, também traz o 
tempo da infância, que, logo no início, explicita onde foi: “Aquelas tardes de 
três barras”. Neste trecho o eu lírico mostra a temática do efêmero, da 
brevidade da vida, do tempo e da saudade. A infância nos remete a alegria dos 
bons tempos em que a única preocupação era o prazer do viver, em que tudo 
era belo e prazeroso: “Quando eu ficava horas perdidas olhando a faina das 
formigas que iam e viam pelos carreiros...”. O tempo, durante a infância, não 
tinha tempo, somente observava-se a safra da laranja e o doce de figos: “Do 
tempo só se sabia que o ano sempre existia o bom tempo das laranjas e o 
doce tempo dos figos...” Kolody, conta a infância em que tudo traz saudades, 
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mas uma saudade sem tristeza, ou seja, a boa lembrança do que passou e nos 
brinda com versos encantadores: ”Soava a canção pelo povoado inteiro e a 
própria lua cirandava e ria”. 

No caso da poesia kolodiana, a infância remete a lembranças felizes, em 
que o leitor revive, por meio das imagens, das brincadeiras, dos alimentos, dos 
lugares. Conforme Gaston Bachelard: “O devaneio voltado à infância nos 
restitui a beleza das imagens primeiras” (1998, p. 97) . No decorrer do poema, 
conseguimos ter em mente claramente como foi esta infância, o modo como a 
autora estrutura seu texto, nos passa uma imagem detalhada do lugar em que 
o eu lírico viveu. Para Cruz (2010):  

 
A poesia Kolodyana parte da experiência cotidiana e a 
transcende mediante a imagem poética a uma dimensão maior, 
que cria no leitor uma consciência de plenitude fora do espaço 
e do tempo. Na travessia de uma vida, as pulsões vitais, mente 
lúcida e sensível, que ordena as palavras e a linguagem, numa 
poesia que é experiência elaborada, purificada pelo intelecto 
(p. 129). 
 

Essas imagens são detalhadas e, dessa forma, conseguimos sentir a 
calmaria do lugar: “Se a tarde de domingo era tranqüila, saia-se a flanar, em 
pleno sol, No campo, recendente a camomila. Alegria de correr até cair [...] e 
quase sufocar de tanto rir!”. Para construir este efeito, a poetisa utiliza-se de 
figuras de linguagens, como as metáforas presentes no poema: “A chuva-de-
ouro, Era um tesouro [...]”, imprime uma imagem mais concreta no poema e 
mostra que o eu - lírico coloca a planta e o que ela proporcionava como algo 
valioso, com um grande valor sentimental. Também há a decorrência de 
metáfora no seguinte fragmento: “[...] e o doce tempo dos figos...” remetendo-
nos a uma boa lembrança. 

Outra figura de linguagem presente no texto é a personificação, 
conforme trecho seguinte: “E a própria lua cirandava e ria”. Nesse trecho, são 
atribuídas características humanas a um ser inanimado, para causar um efeito 
do sentimento que tudo era alegre e feliz, que todos sentiam isso. Ao fim do 
poema, percebemos como o outro que esse tempo ficou para traz, mas que 
deixou saudades: “O bom tempo das laranjas, E o doce tempo dos figos”. 

Com relação ao poema de Helena Kolody, Cruz (2007) reflete que ao 
rememorar, a poetisa consegue compor verso a verso as lembranças e assim 
reinventa um mundo de sentidos: 
  

Nessa perspectiva, pode-se dizer que ao tematizar o tempo, a 
solidão e a memória, a poeta se insere na história e dá sentido 
às manifestações espaço-temporais relacionadas às mais 
simples formas de ver o mundo e interpretá-los sob o signo das 
reminiscências, tal como ocorre no poema “Infância” [...] (p. 50).  

 
Já ao refletir sobre o poema “Infância” de Cecília Meireles, Cruz (2007) 

salienta que o poema vem carregado das recordações referentes às perdas, 
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que para o eu lírico só restaram a memória e o sonho, acarretando na 
fugacidade da vida: 

 
Há todo um despojamento dos elementos e dos entes 
(representado pela figura da dama), tais como: as grades da 
varanda, a sombra dos limoeiros, a casa de telhado verde, a 
dama e o “velho” piano. Ou seja, não restaram sequer os 
antigos sonhos, “metonimizados” pela palavra “pálpebras”. 
Para o sujeito lírico restou somente a memória e as lágrimas 
(estas do momento presente) (p. 48). 
 

Como vimos, ambos os poemas trazem uma representação do tempo de 
infância com imagens que o representam bem. Mesmo com a mesma temática, 
os poemas nos visitam de duas formas, constituindo o principal elemento que 
os diferem: a passagem do tempo em Cecília Meireles é nostálgica e às vezes 
triste, é como se toda a infância tivesse sido levada. Em Kolody, o tempo da 
infância é esplendoroso e rico. O eu lírico volta à infância mesmo que de longe.  

A poesia de Helena Kolody e a de Cecília Meireles trazem no dom das 
palavras singelas e do simples ato de rememorar, grandes reflexões acerca do 
tempo e da infância, despertando no leitor o verdadeiro significado de poesia, 
em que como explicitado no início deste trabalho, tem o poder de traduzir 
sentimentos e emoções. 
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RESUMO  

“Ser ou não ser: eis a questão”, já reiterava Shakespeare em sua 

famosa peça Hamlet. De fato, o ser humano está sempre diante 

de escolhas a serem feitas, opções as quais abraça, e decisões 

sobre as quais é responsável. Assim é o olhar dos escritores em 

relação aos fatos históricos. As Grandes Navegações, entre os 

séculos XV e XVI, forjaram o imenso Império Ultramarino 

português, ampliando as dimensões territoriais do mundo, a ponto 

de justificar a escrita de uma epopeia como Os Lusíadas (1580), 

em plena era moderna. Contudo, mesmo enaltecendo as 

conquistas portuguesas e glorificando os navegadores, Luis Vaz 

de Camões não deixa de ter um olhar crítico em relação às 

perdas e sacrifícios impostos à nação, uma vez que, por meio da 

fala do Velho do Restelo, ele denuncia a “vã cobiça” dos 

governantes. No início do século XX, em meio à decadência 

portuguesa e a ocupação de uma posição econômica e cultural 

periférica em relação à Europa, o poeta modernista Fernando 

Pessoa retoma a fala do Velho do Restelo, para justificar e 

enaltecer as descobertas, no seu poema “Mar Português”, que 

integra a obra épica Mensagem (1934). Já na segunda metade do 

século XX, José Saramago, atualizando o poema no contexto da 

conquista espacial, denuncia, de forma contundente, a miséria 

humana causada pela ganância, em “Fala do astronauta ao Velho 

do Restelo”, que integra a obra Poemas Possíveis (1966). Diante 

disso, o objetivo desse trabalho é analisar os poemas desses três 

poetas no sentido de desvelar qual foi a tomada de posição 

ideológica quanto as grandes navegações portuguesas, 

inquirindo também o porquê dessa decisão.  

PALAVRAS-CHAVE: navegações portuguesas; poetas; escolhas 

ideológicas. 



 

 

 

466 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 

  ISSN - 000-000 

 

466 

 

A ARTE POÉTICA EM 
METAMORFOSE: ANTERO DE 
QUENTAL E FERNANDO PESSOA 

Jessica Paiva da Silva (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientador: Devalcir Leonardo (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

A presente comunicação terá como foco comparar os 

procedimentos metodológicos e estilísticos de 

composição poética entre Antero de Quental a Fernando 

Pessoa. A partir da frase de Karl Marx do Manifesto 

comunista (1988) Tudo que é sólido dissolve no ar 

percebemos uma possível interpretação para 

compreender a gênese dialética desses dois poetas. 

Mashall Berman (1985) conceitua a Modernidade como 

uma categoria histórica que designa uma transformação 

marcado pela dialética é do vir a ser. Antero de Quental 

poeta de formação católica na infância, na fase de 

juventude nega e busca explicar o mundo pela Razão 

Científica, sua literatura se constitui com um corpo 

sólido, pois sua formação moral arquiteta um projeto 

redentor por meio do socialismo como modelo moderno 

e totalizante. Em contrapartida Fernando Pessoa usa os 

heterônimos como procedimento metodológico não mais 

totalizante, mas sim fragmentado e diluído nos vários 

personagens, um homem que se multiplica para sentir 

os novos tempos modernos.  

PALAVRAS-CHAVE: dialética da modernidade; 

totalidade; fragmentação. 
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RESUMO  

Segundo Bonnici (2007), a reescrita é uma estratégia usada em 

diversas literaturas, sobretudo pelo viés da literatura feminista e 

da literatura pós-colonial, com o objetivo de criar um novo texto 

literário a partir das lacunas e silêncios existentes em um texto 

canônico. Geralmente, o objetivo é subverter o cânone e 

mostrar outro ponto de vista, a partir do olhar do sujeito 

marginalizado. Nesse sentido, o romance A audácia dessa 

mulher, publicado por Ana Maria Machado, em 1999, em 

homenagem ao centenário de publicação de Dom Casmurro, de 

Machado de Assis, é uma obra ambígua, uma vez que 

concomitante com a homenagem ao estilo e à genialidade do 

autor do século XIX, a autora cria uma nova identidade para a 

personagem Capitu, representando a ousadia e a força 

feminina da mais famosa personagem machadiana. Com o 

presente trabalho, propomos uma abordagem do diálogo 

estabelecido entre os dois romances, buscando compreender, 

através da teoria crítica feminista e de um panorama sobre a 

história das mulheres, o modo como são representadas as 

mulheres dos séculos XIX e XX, por meio da análise das 

trajetórias das personagens Capitu, Beatriz e Ana Lúcia. O foco 

maior da análise recai sobre a representação da personagem 

Capitu nas duas obras estudadas, com o intuito de 

compreender melhor o papel que a personagem desempenhava 

no contexto do século XIX e como uma autora do século XX 

resgata sua trajetória, por meio de uma forma narrativa 

bastante singular, fazendo com que Capitu possa expressar 

suas angústias e vivências por meio de anotações feitas em um 

livro de receita.  

PALAVRAS-CHAVE: A audácia dessa mulher; Dom Casmurro; 

reescrita. 
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Introdução 
 

A reescrita é uma forma revisionista de escrita feminina contemporânea, 
que busca inscrever na literatura a experiência feminina. Esse revisionismo, 
segundo Bonnici (2007), procura desconstruir a ideologia patriarcal e lançar um 
novo olhar ao cânone literário masculino e eurocêntrico. Para Showalter (1994), 
o objetivo dessa crítica é ratificar injustiças construídas sobre modelos 
existentes, oferecendo leituras feministas de textos que levam em 

RESUMO: Uma estratégia crítica frente ao cânone 
literário, marcadamente masculino, bastante recorrente 
na literatura de autoria feminina contemporânea, é a 
reescrita de textos canônicos, colocando em relevo as 
personagens femininas. Nesse sentido, o romance A 
audácia dessa mulher, publicado por Ana Maria 
Machado, em 1999, em homenagem ao centenário de 
publicação de Dom Casmurro, de Machado de Assis, é 
uma obra ambígua, uma vez que concomitante com a 
homenagem ao estilo e à genialidade do autor do século 
XIX, a autora cria uma nova identidade para a 
personagem Capitu, representando a ousadia e a força 
feminina da mais famosa personagem machadiana. Com 
o presente trabalho, propomos uma abordagem do 
diálogo estabelecido entre os dois romances, buscando 
compreender, através da teoria crítica feminista e de um 
panorama sobre a história das mulheres, o modo como 
são representadas as mulheres dos séculos XIX e XX, 
por meio da análise das trajetórias das personagens 
Capitu, Beatriz e Ana Lúcia. O foco maior da análise 
recai sobre a representação da personagem Capitu nas 
duas obras estudadas, com o intuito de compreender 
melhor o papel que a personagem desempenhava no 
contexto do século XIX e como uma autora do século XX 
resgata sua trajetória, por meio de uma forma narrativa 
bastante singular, fazendo com que Capitu possa 
expressar suas angústias e vivências, por meio de 
anotações feitas em um livro de receita. 
 
PALAVRAS-CHAVE: A audácia dessa mulher; Dom 
Casmurro; reescrita. 
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consideração as imagens e estereótipos construídos sobre as mulheres na 
literatura, assim como discutir as omissões e falsos juízos sobre as 
personagens femininas na crítica literária. 

Partindo dessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo uma análise 
do diálogo intertextual entre os romances A audácia dessa mulher, publicado 
por Ana Maria Machado, em 1999, em contraponto com Dom Casmurro, 
publicado por Machado de Assis, em 1899, buscando compreender, por meio 
da teoria crítica feminista e de um panorama sobre a história das mulheres, 
como as duas obras representam as personagens Capitu e Beatriz.  

Vale ressaltar que o romance de Ana Maria Machado, publicado cerca 
de um século depois do de Machado de Assis, por ocasião do centenário da 
obra machadiana, apresenta uma personagem feminina do século XIX e outra 
do século XX, mas vistas e representadas pelo olhar feminino de uma autora 
contemporânea. 

Além disso, buscamos uma comparação da personagem Capitu nas 
duas obras estudadas, com o intuito de compreender melhor o papel que a 
personagem desempenhava, no período que estava vivendo, século XIX, com 
o período em que se encaixava psicologicamente, século XX. Desta forma, 
apresentaremos a forma como a personagem Capitu, mesmo vivendo no 
século XIX, conseguiu construir sua própria identidade, de forma a estar à 
frente de sua época.  

E, por fim, veremos a forma como a autora Ana Maria Machado 
apresenta os pontos destacados anteriormente, em sua obra, por meio de uma 
reescrita de Dom Casmurro, no qual Capitu tem a chance de se expressar por 
meio de anotações feitas em um livro de receita. 
 
 
A literatura de autoria feminina e a estratégia da reescrita 
 

Nos séculos XIX e XX, o preconceito em relação à escrita feminina era 
tão comum que frases como a do jornalista João do Rio, no início do século 
XX, eram frequentes: “Por que escrevem essas senhoras? Ninguém o soube; 
ninguém o saberá. Com certeza porque não tinham mais o que fazer [...]. Mas 
elas escrevem, escrevem, escrevem.” (JOÃO DO RIO, 1911, apud ZOLIN, 
2009, p. 328). Segundo Zolin, (2009), o feminismo crítico buscou um resgate e 
uma reavaliação de obras de autoria feminina, no intuito de 

 
desconstruir a neutralidade que supostamente marcaria a 
construção do saber, revisitando as categorias instituídas da 
crítica literária, a fim de ampliar as perspectivas de análise; 
submetê-las a um outro olhar, um olhar capaz de detectar e de 
desnudar particularidades a que a convenção masculina nunca 
esteve atenta. (ZOLIN, 2009, p. 328) 

 
Mas, ainda no século XXI, com o aumento do número de autoras, 

tornou-se preciso reavaliar e repensar as concepções literárias, que se 
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ensinavam no ensino Fundamental, Médio, Superior, e até mesmo no cânone 
literário brasileiro (pois este tinha pressupostos ideológicos, códigos estéticos e 
retóricos, marcados por preconceitos de cor, de raça, de classe social e de 
sexo). Desta forma, Zolin explica que “o valor estético da obra canônica não 
reside apenas no próprio texto, mas em fatores acima arrolados, construídos 
em consonância com os valores de ideologia patriarcal.” (2009, p. 328). 

Buscando a inserção da mulher no mundo da escrita, marcadamente 
elitista e androcêntrico, a literatura de autoria feminina evolui até alcançar um 
status social, passando por três fases. Essa divisão em fases foi proposta por 
Eliane Showalter (In ZOLIN, 2009), que é uma das fundadoras da crítica 
feminista contemporânea. Os trabalhos de Showalter referem-se à literatura 
anglo-americana No Brasil, a pesquisadora Elódia Xavier (1999), baseando-se 
nos estudos de Showalter, seleciona algumas autoras e obras que marcam 
cada uma das etapas da escrita feminina, desde meados do século XIX até o 
final do século XX.  

No primeiro momento da escrita de autoria feminina, denominada por 
Showalter de feminina, as obras refletem a realidade social e os papéis 
estabelecidos às mulheres através de uma imitação e da internalização dos 
valores e padrões vigentes. São obras que representam mulheres submissas 
ao poder patriarcal de pais e maridos, que encontram sua realização no 
casamento e na maternidade, numa conduta condizente às regras impostas 
pelo poder inscrito na concepção machista da sociedade da época. São 
exemplos deste período romances como Úrsula (1859), de Maria Firmina dos 
Reis, Dedicação de uma amiga (1850), de Nísia Floresta, A falência (1902), A 
intrusa (1908), de Júlia Lopes de Almeida, e A sucessora (1934), de Carolina 
Nabuco. Segundo Xavier (1999, s.p.), essas autoras “reduplicam os padrões 
éticos e estéticos, mesmo porque elas ainda não tinham se descoberto como 
donas do próprio destino”. 

Para Xavier, a obra inovadora de Clarice Lispector, com seu forte 
impacto em críticos e leitores, seria um divisor de águas na literatura de autoria 
feminina no Brasil. Desse modo, o segundo momento da tradição literária de 
autoria feminina é designado Fase Feminista (Feminist). É um momento 
caracterizado por um protesto contra os valores e padrões vigentes na 
sociedade e por uma luta pelos direitos das minorias. Para Xavier, “o feminismo 
já havia desencadeado um processo de conscientização e a narrativa de 
autoria feminina vai incorporar as questões polêmicas contidas em O segundo 
sexo (1949) de Simone de Beauvoir”. Assim, o período de 1944 a 1990 
abrange as produções que contêm tais características. No Brasil, as autoras 
mais significativas deste período são Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles, 
Lya Luft, Sônia Coutinho, Márcia Denser, Marina Colasanti, Helena Parente 
Cunha, Nélida Piñon, Marilene Felinto, Ana Maria Machado, Adélia Prado, 
entre outras. 

E na terceira fase, a partir da década de 1990, que é chamada de Fase 
Fêmea (Female), caracteriza-se pela busca de uma identidade própria, de uma 
escrita e de uma representação mais autêntica e livre. São desse momento os 
romances de Adélia Prado, Nélida Piñon e Lya Luft, produzidos depois de 
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1990, e também autoras como Patrícia Melo, Adriana Falcão e Zulmira Ribeiro 
Tavares. 

Ao analisar a obra Audácia dessa mulher, publicada em 1999, por Ana 
Maria Machado, percebe-se que a mesma se encaixa na última fase, a Fase 
Fêmea, que segundo Showalter é “a fase de autodescoberta, marcada pela 
busca da identidade própria.” (SHOWALTER, apud ZOLIN, 2009, p. 330). 
Assim como a personagem principal, Beatriz, que é marcada por ser uma 
mulher independente, a qual o enredo se volta em torno de questionamentos 
de sua vida e história.  

Analisando ainda a personagem de Beatriz de Audácia dessa mulher, 
notamos que ela é uma mulher típica do século XXI, que vive um romance 
aberto com o namorado. Ela é uma jornalista especializada em turismo, por 
isso, viaja muito. Bia, ao contrário da mulher patriarcal, não tem dotes 
culinários e nem habilidade para lidar com a casa. 

Nesta obra, podemos ver também na personagem de Ana Lúcia, a 
crítica que a autora faz à sociedade patriarcal do século XIX, pois esta 
personagem vive nos moldes do sistema patriarcal, mesmo vivendo no fim do 
século XX. Pois segundo Kate Millet (apud ZOLIN 2009), na opressão feminina 
a partir do conceito de patriarcado, o ser feminino era subordinado ao 
masculino e o poder deste era exercido tanto na vida civil, quanto na doméstica 
de modo a submeter a mulher, que, “a despeito dos avanços democráticos, tem 
continuado a ser dominada desde muito cedo, por um sistema rígido de papéis 
sexuais” (p. 226). E, por fim, temos a personagem de Virgílio, um homem com 
características andróginas, que tem um restaurante e um cuidado com a casa, 
ao contrário de Bia.  

Cada uma das histórias que lemos, ouvimos ou escrevemos é contada 
por um narrador. O narrador de qualquer obra tem certas características e 
limitações que definem como o autor vai contar a história. Na obra de Ana 
Maria Machado, nós temos dois tipos de narrador: O observador que faz parte 
da maioria da narrativa: ele conta a história do lado de fora, na 3ª pessoa, sem 
participar das ações. Ele conhece todos os fatos e, por não participar deles, 
narra com certa neutralidade, apresenta os fatos e os personagens com 
imparcialidade. Não tem conhecimento íntimo das personagens, nem das 
ações vivenciadas.  

O outro narrador é o onisciente, que é um narrador que tudo sabe e tudo 
vê. Normalmente usados na literatura pela facilidade de narrar os sentimentos 
e pensamentos das personagens. Conta a história em 3ª pessoa, às vezes, 
permite certas intromissões, narrando em 1ª pessoa. Ele conhece tudo sobre 
os personagens e sobre o enredo, sabe o que passa no íntimo das 
personagens, conhece suas emoções e pensamentos. Ele é capaz de revelar 
suas vozes interiores, seu fluxo de consciência, em 1ª pessoa. Quando isso 
acontece o narrador faz uso do discurso indireto livre, por isso é difícil de definir 
quando é o narrador ou a personagem que está falando ou pensando. 

Desta forma, a autora faz uma pequena brincadeira ao dizer:  
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Considera que um livro que começou com um narrador 
impessoal não pode de repente trazer essas intromissões em 
primeira pessoa. Ainda mais quando não fica claro se quem 
está falando é o autor (ou uma autora, que audácia!), um 
narrador não identificado, ou um dos personagens. 
(MACHADO, 1999, p. 20) 
 

No capítulo 2, de Audácia dessa mulher, Ana Maria Machado usa o 
recurso do narrador onisciente e homenageia Machado de Assis, relembrando 
a intromissão do narrador na obra Dom Casmurro: “Mas a posterior tendência a 
transformar esse recurso em clichê não impediu aqui mesmo, nesta cidade, 
Machado de Assis elevasse esse procedimento à categoria de obra-prima, 
transformando-o num dos traços mais típicos e deliciosos de seu estilo.” 
(MACHADO, 1999, p. 19) 

Mas ao mesmo tempo em que elogia, a escritora questiona Machado 
quando diz: “Mas a história continua mesmo é com uma roupagem mais atual, 
uma convenção tão rígida quanto as de épocas anteriores – agora, trata-se da 
regra não- escrita que exige coerência ...” (MACHADO, 1999, p. 20). Quando 
ela diz “regra não- escrita”, entendemos que sejam os moldes canônicos que 
não estão levados tão à risca, porém, agora ela tem que se preocupar com a 
coerência. Desta forma, Ana Maria crítica, e ao mesmo tempo, elogia a obra de 
Machado de Assis. 

Segundo Thomas Bonnici (2007) a reescrita é uma estratégia usada em 
diversas literaturas, sobretudo pelo viés da literatura feminista e da literatura 
pós-colonial, com o objetivo de criar um novo texto literário a partir das lacunas 
e silêncios existentes em um texto canônico. Geralmente, o objetivo é subverter 
o cânone e mostrar outro ponto de vista, a partir do olhar do sujeito 
marginalizado. Na reescrita, os textos são apropriados e, a partir deles, são 
produzidas novas versões, as quais desconstroem completamente os valores e 
pressupostos políticos dos originais. E Ana Maria Machado utiliza de uma 
estratégia muito interessante para recontar a história de Capitu, segundo seus 
próprios pensamentos, sua própria visão e com suas próprias mãos, o que no 
romance Dom Casmurro era quase impossível, pois, como a história era 
contada por Bentinho, a personagem Capitu sempre acabava se escondendo 
atrás dos olhos do marido.  

A escritora retoma a trajetória de Capitu, recriando-lhe os contornos, 
reinventando-lhe os caminhos percorridos durante o tempo em que esteve 
casada com Bentinho, até seu exílio na Suíça. O ponto de partida é um 
caderno de receitas, também usado como diário íntimo que, após ter sido uma 
herança legada a diversas gerações de mulheres, durante mais de um século, 
chega às mãos de Beatriz, personagem principal de A Audácia dessa Mulher.  
Esse caderno de receitas é acompanhado por uma carta assinada por Maria 
Capitolina. 

Dessa forma, a estratégia do livro consiste em fazer com que Capitu, a 
personagem de ficção de Machado, ambientada no século XIX, seja 
reconhecida por Beatriz, personagem de ficção situada no final do século XX, 
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como uma mulher real que, apesar de ter sido também personagem de 
Machado, existiu de fato.    

Através do estudo do livro, pudemos identificar várias interpretações 
possíveis para o título A Audácia dessa Mulher, pois, o mesmo pode ser 
analisado em vários pontos de vista. Desta forma, a audácia do título pode ser 
referente às três mulheres do livro, à Capitu, à Bia e à própria autora.  

A audácia pode ser referente à Bia, pois ela é uma mulher livre, capaz 
de fazer suas próprias escolhas, mulher de autonomia e dedicação marcante e, 
consequentemente, audaciosa por não precisar da ajuda de outras pessoas 
para construir sua própria história. 

Já a audácia de Capitu é caracterizada por ela ser uma figura feminina a 
frente de sua época, porque mesmo vivendo em uma sociedade patriarcalista, 
com costumes muito fechados e direitos restritos, ela, principalmente, através 
do livro de Ana Maria Machado, consegue ser autora da sua vida, conseguindo 
tomar decisões próprias e fazer escolhas que mudariam sua vida.  Podemos 
notar isso quando a personagem escreve uma carta destinada a sua "querida 
amiga Sancha", dizendo que ela, Capitu, forjou sua própria morte para se ver 
livre dos julgamentos de seu marido Bentinho, que achava que ela o havia 
traído com o melhor amigo dele, Escobar. E quando ela, após inventar sua 
morte, enterra consigo também a sua identidade, até então usada, deixando de 
ser Capitu e passando a ser chamada de Lina por seus amigos mais próximos. 

E, por fim, podemos considerar também o título sendo referente à 
própria autora do livro, por ser tão audaciosa a ponto de realizar uma 
audaciosa reescrita de um clássico que é Dom Casmurro, um romance muito 
estudado e fortemente discutido por seus leitores, ao deixar dúvidas da 
possível traição de sua personagem principal, Capitu. 

 
 

A estrutura do romance e o seu diálogo com Dom 
Casmurro 
 

O romance A Audácia dessa mulher constitui-se como uma releitura da 
trajetória de Capitu, homenageando as mulheres que resolveram escrever suas 
próprias histórias, sem depender de um sustentáculo masculino.   

Na obra, a autora reescreve a história de Capitu e Betinho, nos dias 
atuais, alçando como protagonistas as personagens Bia e Virgílio. No decorrer 
do romance, a autora deixa pistas que comprovam a relação entre as 
características das personagens. Segundo Leila Wanderléia Bonetti Farias 
(2007), a autora Ana Maria Machado homenageia e questiona a obra de 
Machado de Assis, aproveitando-se de fios deixados soltos na trama do autor 
para construir um diálogo revelador com Dom Casmurro. Farias ressalta que a 
reescrita de uma obra canônica 

 
Não se resume na inserção de uma voz contestatória ou de 
uma perspectiva radical — embora possa conter tudo isso — 
mas de um mergulho a fundo no cerne do discurso dominante, 
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que tem como resultado o rompimento de suas características 
discursivas e a revelação das limitações desse mesmo 
discurso, o que se dá por meios da desconstrução das bases 
de pressupostos e pré-conceitos da qual se nutre. (FARIAS, 
2007, p. 101) 
 

A narrativa que aparece em primeiro plano, se desenvolve no final do 
século XX, em meio aos personagens, como Bia e Virgílio, que se unem para 
gravar uma série para televisão, situada no final do século XIX. A segunda 
história é a própria série que é intitulada como Ousadia.  No terceiro fio 
narrativo, surge um diário – que aparece intercalado a um livro de receitas – e 
uma carta que teriam sido escritos de Capitu. O diário e a carta recriam a 
intimidade de Capitu, a mais famosa personagem da literatura brasileira. 
 
 
A representação das personagens femininas na obra de 
Ana Maria Machado  
 

O livro A Audácia dessa mulher apresenta as personagens Beatriz (Bia) 
e Ana Lúcia. A personagem Bia é uma mulher própria do século XX, possui 
características próprias da mulher contemporânea, pois, ela é independente, 
tem seu próprio emprego, a sua própria casa, viaja para vários lugares, possui 
um relacionamento mais aberto com o namorado. Ela é uma personagem 
feminina pouco comum na literatura brasileira, mesmo a de autoria feminina, 
uma vez que é decidida e determinada, inteligente e prática, sempre buscando 
coisas novas. Podemos observar como se configura essa personalidade 
audaciosa de Beatriz na seguinte passagem: 

 
Bia estava firmemente decidida a não se permitir ficar 
pensando nele. Fechou o caderno com decisão e foi até a 
mesa. Enquanto ligava o computador, pegou o telefone. Ia 
adiantar o trabalho, escrever o artigo da semana, ocupar-se 
com coisas bem objetivas (MACHADO, 1999, p. 68) 
 

No romance, Bia embora se envolva com Virgílio, mantém um 
relacionamento aberto com Fabrício, com quem divide uma relação marcada 
por uma liberdade amorosa que tem como contrapartida a solidão e a angústia. 
Para Del Priore (2012), vivemos em uma época, na qual os vestígios que 
sobraram do amor romântico fazem com que os casais busquem tudo ao 
mesmo tempo: amor, segurança, fidelidade absoluta, monogamia e liberdade. 
Segundo Del Priore, “a liberdade sexual é um fardo para os mais jovens” (2012, 
p. 321). Isso faz como que relações como a de Bia e Virgílio ou de Bia e 
Fabrício estejam condenadas à brevidade e à crise. Bia, no seu percurso de 
subjetificação, acaba, de certa forma, renunciando a esse ideal de amor 
romântico burguês, uma vez que sabe que “o amor não é ideal, ele traz consigo 
a dependência, a rejeição, a servidão, o sacrifício e a transfiguração” (DEL 
PRIORE, 2012, p. 321). 
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Já a personagem Ana Lúcia, apesar de ser uma moça do século XX, 
apresenta-se como submissa e dependente, evidenciando que mesmo no final 
do século XX, ainda permanecem resquícios do sistema patriarcal do século 
XIX na configuração da identidade feminina. Essa submissão se intensifica, no 
decorrer da história, quando ela não consegue se impor diante do namorado, 
Giba, que tenta evitar que ela trabalhe fora, que ela saia muito de casa, que ela 
converse com outras pessoas, alegando que lugar de mulher é em casa, 
cuidando da família. 
 

Quer que eu pare de trabalhar geral. Não quer nem que eu 
faça o concurso. Ainda mais na Zona Sul. Vive dizendo que 
quando a gente casar eu vou ter que ficar em casa. Ou então, 
se tiver mesmo muita necessidade de trabalhar, vai ter que ser 
ali perto, num lugar onde ele escolher. [...] Vai ver, é porque 
sabe que eu gosto dele, estou sempre querendo agradar, 
acabo fazendo o que ele quer..." (MACHADO, 1999, p. 71-72) 
 

  Por outro lado, Capitu, personagem de Dom Casmurro de Machado de 
Assis, apesar de pertencer historicamente à sociedade do século XIX, 
apresenta características de uma mulher do século XX e até mesmo XXI, por 
se mostrar inteligente, prática, de personalidade forte, determinada, 
observadora, curiosa e dissimulada, pois as mulheres daquela época deviam 
ser completamente submissas aos maridos e à própria sociedade patriarcalista. 
Segundo Mary Del Priore (2012), o século XIX foi um século hipócrita em 
relação ao amor e ao casamento, uma vez que os desejos deviam ser contidos 
e acabavam frustrados. Segundo ela, os adultérios masculinos eram comuns, 
enquanto os femininos, mesmo quando só suspeitados, eram drasticamente 
punidos. Del Priore enfatiza que os interditos sexuais regulavam a vida de 
homens e mulheres, sendo que, ao casar, a mulher passava a ser propriedade 
do marido. A autora acrescenta: “Vigiava a nudez, mas olhava pelos buracos 
da fechadura. Impunha regras, mas liberavam os bordéis” (2012, p. 220).  

Ainda segundo Del Piore, a despeito do discurso romântico, o 
casamento funcionava como uma “camisa de força social”. Desse modo, 
“meditava-se sobre o amor atrás da fumaça dos charutos ou enchiam-se 
pequenos cadernos de anotações” (2012, p. 221).  Desta forma, somente por 
meio de um diário, que aparece intercalado a um livro de receitas, e junto a 
este, uma carta, que teriam sido escritos de Capitu, poderia a personagem do 
século XIX expressar seus sentimentos e contar sua história, a partir de sua 
própria perspectiva, recriando assim sua intimidade e interioridade, que não 
foram possíveis no romance machadiano, devido ao ponto de vista narrativo 
masculino. Isso pode ser comprovado em uma passagem da carta em que 
Capitu afirma que 

 
Abandonei meu apelido de menina e passei a me apresentar 
como Lina, usando a outra metade de meu nome. [...] Impus, 
então, uma condição para que meu filho retornasse ao Brasil. 
Primeiro, ele escreveria ao pai, contando que eu estava morta 
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e enterrada. [...] Ninguém sofreria com essa mentira. 
(MACHADO, 1999, p. 194) 
 

Ao comparar a personagem Capitu com Bia, de A audácia dessa mulher, 
compreendemos que, apesar das personagens viverem em séculos diferentes, 
e em sociedades completamente diferentes, elas conseguem se relacionar por 
meio de suas características psicológicas. 

Notamos essa semelhança em um trecho do livro que diz: 
 

Esse deve ser muito rápido, o ponto é fácil. Desejaria era fazer 
renda. No colégio desde os sete anos, aprendi a ler, escrever, 
e contar, francês, doutrina e obras de agulha, mas não me 
ensinaram a fazer renda. Vou pedir a dona Justina, da casa ao 
pé, que me oriente. Lástima é que não tenha conseguido que 
me ensinassem latim, que tanto desejo conhecer desde o dia 
em que o padre afirmou que latim não é língua de meninas. 
Como então, em Roma antiga, a senhora que ganhou de César 
a pérola de seis milhões de sestércios poderia agradecer ao 
grande homem? Seguramente, em latim! 

Bia sorriu. Engraçada, a menina. E esperta. De onde 
teria tirado aquela idéia da pérola? Ou, melhor ainda, de onde 
vinha aquela vontade de aprender? Renda e latim... que dupla! 
(...) e imediatamente se arrependeu de ter pensado na menina 
de maneira tão condescendente. De onde vinha a vontade de 
aprender? Um absurdo fazer uma pergunta dessas. Sabia 
dentro de si de onde vinha e era a mesma que a movia. Filha 
da vontade de crescer que toda criança traz no peito, ou seja lá 
onde for que as vontades se aninham. Fermentada pela 
vontade de transgredir, que incha cada vez que alguém diz que 
isso não é para meninas, ela também sabia bem. (MACHADO, 
1999, p. 66-7) 

 
Por isso, compreendemos que a escolha de Ana Maria Machado, ao 

utilizar de um livro de receitas como forma de diário e de uma carta, de modo a 
dar voz a uma personagem do século XIX, é condizente com a estratégia da 
reescrita, dando coerência interna à sua obra e aproximando as personagens 
do século XIX e do século XX. É desse modo que Bia reconhece em Capitu 
uma precursora da audácia que só foi possível à mulher contemporânea: 
tornar-se sujeito de sua própria história. 
 
 
Uma nova história para Capitu 
 

Em relação ao romance de Dom Casmurro, de Machado de Assis, até a 
década de 60, a crítica, em geral, acreditava que o tema central dessa obra 
seria o adultério feminino, temática muito comum na ficção naturalista e realista 
do século XIX, como comprovam os romances Madame Bovary, de Flaubert, 
publicado em 1857, e O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, publicado em 1878.  
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Somente após os estudos da crítica, escritora e professora norte-americana, 
Helen Cadwell, que traduziu o romance de Machado para a língua inglesa e 
escreveu um livro denominado The Brazilian Otelo of Machado de Assis, em 
1960, houve uma inversão na leitura feita, até então, sobre a obra. Segundo O 
Jornal da Unicamp (1998, s.p.), o mérito da obra de Cadwell foi o de 
transformar “amplamente o modo de ler a obra romanesca inteira de Machado”. 
Segundo Franchetti,  

 
A forma de Caldwell resolver o impasse e afastar o perigo é 
postular que Machado teria deixado pistas, ao longo do livro, 
para indicar ao leitor que ele deve desconfiar da narrativa de 
Bento. Ou seja, para indicar-lhe o rumo da leitura correta, que é 
a que estaria de acordo com o desígnio autoral. Machado, 
dessa forma, não apenas deixa de ser suspeito de compactuar 
com Bento, mas é chamado a júri como testemunha de 
acusação. (2009, s.p.) 
   

A partir dessa mudança de perspectiva, o olhar da crítica passou a ter 
como temática a problemática do ciúme. Pois se Capitu traiu mesmo Bentinho, 
isso nunca saberemos, mas podemos afirmar que o narrador- protagonista, ao 
escrever sua história, conta-a de forma ambígua, deixando pistas para que o 
leitor desconfie de suas palavras. Podemos, então, perceber a fragilidade deste 
narrador, que é um advogado, assumidamente ciumento e com poder de 
persuasão e, com isso, monta uma série de peças para chegar à conclusão de 
que a mulher e o melhor amigo são culpados. Com efeito, se há evidências da 
traição, segundo o ponto de vista do narrador-protagonista, a mesma não se 
comprova factualmente Contudo, segundo o narrador, não restam dúvidas, 
como podemos ver na passagem: “a minha primeira amiga e o meu melhor 
amigo... quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me [...] A 
terra lhes seja leve!” (ASSIS, 1994, p. 128).  

A própria narrativa de Ana Maria Machado mostra que Bentinho não 
comprova esta traição, quando, através da personagem Bia, afirma que: 

 
Nunca! Ele jamais afirma uma coisa dessas! O que o Machado 
conta é como Bentinho achava isso... É só uma versão, e de 
uma parte interessada. Não há um único elemento de certeza, 
só desconfianças... [...] E é ele quem conta a história, 
assumidamente em primeira pessoa, e vai passando 
magistralmente suas impressões para o leitor, como se fossem 
fatos. Mas a gente só tem a versão dele. Ninguém garante que 
é verdade. (MACHADO, 1999, p. 24) 
 

Sendo assim, a história de Capitu é contada pela visão do narrador, 
silenciando a personagem. Contudo, no próprio texto machadiano apresenta 
fissuras que permitem que essa personagem ganhe voz na trama A Audácia 
dessa Mulher, de Ana Maria Machado, a qual ela tem a oportunidade de contar 
a história a partir de sua perspectiva, por meio de uma carta encontrada em um 
livro de receitas pela Beatriz, a Bia, personagem principal do romance. Maria 
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Capitulina, conhecida como Capitu, escreve uma carta a sua amiga Sancha, 
negando qualquer acusação de Bentinho, sobre a traição entre ela e o melhor 
amigo de Bento Santiago, Escobar. Capitu diz na carta “Ele repetiu que não era 
o pai do menino. Estupefata e indignada com tamanha injúria, pensei que não 
resistiria à dor. [...] Ao cabo de alguns meses, convenci-me de que Santiago só 
podia estar doente, para ter imaginado uma cousa daquelas. Talvez algum dia 
pudesse curar-se daquela enfermidade. (MACHADO, 1999, p. 193) 
 
 
Considerações finais 
 

O desenvolvimento da pesquisa possibilitou verificar como ocorre a 
estratégia da reescrita da obra Dom Casmurro, no final do século XX, trazendo 
um olhar diferente para a história de Bentinho e Capitu. Do ponto de vista da 
literatura de autoria feminina contemporânea, é relevante essa revisitação de 
obras canônicas e dos discursos que as legitimam, vistas pelo ângulo dos 
indivíduos que falam de seu lugar como mulheres. 

Apesar de ter sido um mestre de vanguarda e um escritor absolutamente 
genial, a grande crítica à obra machadiana, do ponto de vista dos estudos 
feministas, reside no fato de ele ter representado uma personagem silenciada 
como Capitu, descrita por meio da visão unilateral de um narrador masculino. 

Embora seja inegável a admiração de Ana Maria Machado pelo mestre 
do romance brasileiro, essa autora audaciosa busca, nas fraturas e 
contradições da escrita machadiana, trazer a luz a versão de Capitu, 
mostrando que um outro ponto de vista é possível. Deste modo, ela evidencia, 
em sua narrativa, que, apesar de resquícios do patriarcado ainda estarem 
presentes na sociedade atual, muita coisa mudou no comportamento feminino 
no século XX, fazendo com que emergisse uma personagem como Bia, que 
tem o poder de narrar e de direcionar sua própria história. 

Desse modo, o livro promove uma revisão dos papéis de gênero, 
deixando para trás a superada fase de desagravo pela qual passou a literatura 
de autoria feminina nos seus primórdios, e imbuída das conquistas das 
mulheres empreendidas a partir do século XIX, Ana Maria Machado goza de 
uma nova mentalidade — da qual partilha a personagem Bia, de A audácia 
dessa mulher — tendo como garantidos os direitos básicos de igualdade entre 
os sexos e o novo status da mulher na sociedade. É com essa visão que a 
autora se volta para o texto machadiano. 
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Maurício Cesar Menon (UTFPR/Campo Mourão) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Em 2006, no anfiteatro do Collège de France, Antoine Compagnon 
realizou uma conferência que ganhou, na atualidade, tradução para o 
português sob o título “Literatura para quê?” (tradução de Laura 
Taddei Brandini, UFMG, 2012). Nessa conferência, em dado 
momento, o estudioso desenvolve a seguinte reflexão: “Seria risível 
que os literatos renunciassem à defesa e ilustração da literatura no 
momento em que outras disciplinas a encontram com diligência, em 
particular a história cultural e a filosofia moral. Próxima da história 
das mentalidades, inspirada pela Escola dos Anais, aquela se liga às 
representações coletivas próprias a uma sociedade e a partir de 
então explora, senão as obras literárias em sua singularidade e valor, 
ao menos sua transmissão pelo livro e a leitura, os editores e as 
revistas, ou ainda a memória das ideias (...)” (p. 58). Há algum tempo 
considerável (para ser justo) têm emergido trabalhos, oriundos de 
pesquisas individuais ou frutos de estudos empreendidos por grupos 
de pesquisa, que estabelecem conexões entre a literatura e outros 
campos do saber, como a história, a filosofia, a sociologia e, por 
vezes, até com as chamadas ciências duras. É inegável o fato de que 
a literatura flui em várias direções e se conecta a outras formas de 
discurso ou de representação desde sempre, amalgamando-os ou 
incorporando-os ao seu. Sendo assim, a riqueza e a possibilidade de 
realização de múltiplas leituras do texto literário emergem, 
fornecendo um amplo leque de reflexões. Há, contudo, no campo dos 
estudos literários, de se tomar um cuidado: o de não se cometer o 
equívoco de utilizar a literatura apenas como pretexto para o trânsito 
por outras áreas do conhecimento humano, olvidando, assim, o texto 
e seu valor intrínseco. Com base nisso, este simpósio tem por 
objetivo receber e divulgar trabalhos que promovam essa interação e 
que demonstrem o aspecto multifacetado da literatura em múltiplas 
formas de diálogo, mas que mantenham, entretanto, o texto literário 
como foco principal da reflexão.  

PALAVRAS-CHAVE: literatura, diálogo, saberes. 
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E SHYLOCK DE SHAKESPEARE 
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RESUMO  

Este trabalho objetiva estudar as figurações da maldade na 

literatura da Baixa Idade Média, tendo por parâmetro de 

análise a figura do judeu de O Conto da Prioresa, escrito por 

Geoffrey Chaucer, e a personagem Shylock, de William 

Shakespeare. Pautará a sua análise a partir de uma 

perspectiva que busca colocar essa figura diante do outro, ou 

seja, construindo uma série de conceitos que cria o medo e a 

repulsa diante das ações e da forma de ver o mundo e de ser 

no mundo representada na figura do judeu em ambos os 

textos. Essa premissa se volta para a ideia de que os 

mesmos constituem personagens malignas, devido as suas 

práticas, as quais afetam a moral da sociedade cristã. Tem-se 

a lógica de uma comunidade que se sente atingida por essa 

prefiguração do outro, a qual lhe parece uma ameaça e, 

portanto, esse outro fere os seus limites, instaurando assim o 

temor. Os judeus representados em O Conto da Prioresa, não 

possuem uma identidade individual, mas sim, pertencem a um 

grupo de indivíduos que vivem em uma cidade e que 

perpetram maldades devido a sua característica histórica. 

Esse pressuposto faz parte da mentalidade do medievo, a 

qual não individualiza o sujeito mas pune a coletividade 

quando da impetração dos castigos. Já no teatro 

shakespeareano, Shylock tem voz no texto, mas da mesma 

forma que os judeus de Chaucer, apresenta características 

negativas. Daí um processo de continuidade que se perpetua 

na história.  

PALAVRAS-CHAVE: judeus; maldade; literatura medieval. 
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A REPRESENTAÇÃO DO TEMPO 
NAS DIVERSAS ARTES: UMA 
PROPOSTA DE TRABALHO  
COM A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO 

Patrícia de Oliveira (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

O estágio supervisionado é uma possibilidade de 
crescimento para os acadêmicos que, por alguns anos, 
debruçam seus estudos de teorias, processos e 
mecanismos para a melhoria do ensino de língua materna 
e língua estrangeira, bem como suas literaturas. É no 
estágio que toda a teoria é posta em prática e os 
acadêmicos selecionam e correlacionam metodologias 
para viabilizar conhecimentos sistemáticos aos alunos. 
Por acreditar que a literatura possibilita o crescimento 
humano, por meio da metodologia da Estética da 
Recepção, foi levado a uma 3ª série do ensino médio, de 
um colégio localizado no município de Campo Mourão, 
uma proposta de trabalho comparativo com a poesia de 
Cecília Meireles e outras artes como a pintura e a música. 
Os textos utilizados foram: a canção “Oração ao tempo”, 
de Caetano Veloso, a tela Time of the old women (1810 – 
1812) de Goya, e o poema “Retrato”, de Cecília Meireles, 
que apresentam como temática a passagem irremediável 
do tempo. Embora alguns alunos tenham um pequeno 
bloqueio à poesia, o trabalho com a Estética da 
Recepção, que se baseou nos aportes teóricos de Jauss 
(1994) e Bordini e Aguiar (1993), facilitou o acesso, a 
fruição e o crescimento, contribuindo com o processo de 
humanização como postula Antonio Candido (1989).  

PALAVRAS-CHAVE: estética da recepção; Cecília 
Meireles; tempo. 
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Patrícia de Oliveira (UNESPAR/FECILCAM) 
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Introdução 
 

A Estética da Recepção vem sendo proposta pelas Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná (2008) como 
pressuposto teórico para as aulas de literatura e leitura, tendo como base o 
papel do leitor no momento da recepção, pois este, por muito tempo, foi 
deixado aquém na história da literatura. Na relação entre o leitor e a obra, toda 
a representação de mundo do autor e do leitor é confrontada, construindo 

RESUMO: O estágio supervisionado é uma possibilidade 
de crescimento para os acadêmicos que, por alguns 
anos, debruçam seus estudos de teorias, processos e 
mecanismos para a melhoria do ensino de língua 
materna e língua estrangeira, bem como suas literaturas. 
É no estágio que toda a teoria é posta em prática e os 
acadêmicos selecionam e correlacionam metodologias 
para viabilizar conhecimentos sistemáticos aos alunos. 
Por acreditar que a literatura possibilita o crescimento 
humano, por meio da metodologia da Estética da 
Recepção, foi levado a uma 3ª série do ensino médio, de 
um colégio localizado no município de Campo Mourão, 
uma proposta de trabalho comparativo com a poesia de 
Cecília Meireles e outras artes como a pintura e a 
música. Os textos utilizados foram: a canção “Oração ao 
tempo”, de Caetano Veloso, a tela Time of the old women 
(1810 – 1812) de Goya, e o poema “Retrato”, de Cecília 
Meireles, que apresentam como temática a passagem 
irremediável do tempo. Embora alguns alunos tenham 
um pequeno bloqueio à poesia, o trabalho com a Estética 
da Recepção, que se baseou nos aportes teóricos de 
Jauss (1994) e Bordini e Aguiar (1993), facilitou o 
acesso, a fruição e o crescimento, contribuindo com o 
processo de humanização como postula Antonio Candido 
(1989). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estética da Recepção; Cecília 
Meireles; tempo. 
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novos sentidos e ampliando não só o universo do leitor, mas também da obra a 
partir das experiências vividas pelos envolvidos no processo da leitura. 

A prática a partir da Estética da Recepção se fez relevante para a leitura 
do texto literário no contexto de sala de aula, principalmente o texto poético, 
buscando ampliar por meio desta teoria o horizonte de expectativa e as 
percepções dos alunos frente ao entendimento da literatura e da vida. 

A partir das observações e regência realizada nas aulas de Língua 
Portuguesa em uma turma, de 3º ano de Ensino Médio, de uma escola pública 
localizada no município de Campo Mourão, pôde-se notar que os alunos 
possuem um grande bloqueio quando se trata da leitura de poesia e 
compreensão desta. 

No contexto escolar, a literatura tem perdido espaço, passando a ser 
considerada como inferior às demais matérias. O Modernismo e sua forte 
crítica aos cânones, também teve influência na desvalorização da literatura 
enquanto matéria, pois muitos autores e críticos buscam preservar uma 
literatura pura e a validade dos textos literários é constantemente contestada: 

 
A preocupação de representantes da crítica literária quanto à 
crise por que passa a disciplina [literatura] é causada pelas 
transformações culturais e políticas das últimas décadas, 
razões pelas quais o problema teórico não se restringe apenas 
à crítica literária. A crescente diluição das fronteiras 
disciplinares e dos objetos específicos de estudo provoca 
reflexões mais abrangentes na área das humanidades, abalada 
pela abertura epistemológica e pelo enfraquecimento de 
territórios (SOUZA, 2002, p. 68) 
 

A literatura, em muitas escolas, é utilizada apenas como pretexto para 
ensinar conteúdos como figuras de linguagem e em alguns casos para ilustrar 
a linguagem poética, quando estudam as funções da linguagem. Muitos 
professores também possuem dificuldades em compreender a vastidão que a 
literatura carrega em si, principalmente a poesia, logo optam por não trabalhá-
la no contexto escolar e, quando o fazem, geralmente apresentam fragmentos, 
ou trazem leituras prontas. A leitura, como atividade vinculada a uma 
consciência crítica, ainda é uma prática escassa e pouco efetiva no contexto 
em que o aluno se insere. 

Estudar literatura em um mundo globalizado que visa o capitalismo e a 
formação de mão de obra deixou de ser interessante aos órgãos 
governamentais. A formação de sujeitos críticos, reflexivos, com maturidade 
linguística e mais humanos, trilha na contramão dos ideais preconizados pelo 
Estado. Leyla Perrone-Moisés expõe que: 

 
Nos últimos anos, instalou-se certo mal-estar no ensino da 
literatura. Do século XIX até os anos 80 do século passado, o 
prestígio dos estudos literários manteve-se incontestado. Os 
pressupostos e os métodos se transformaram, desde a antiga 
retórica, passando pelo historicismo, o biografismo, o 
impressionismo, a estilística, a nova crítica baseada nas 
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ciências humanas até o estruturalismo que retomou, à luz da 
lingüística, as propostas do formalismo russo. Apesar das 
diferenças desses pressupostos e métodos, ninguém punha 
em dúvida que existisse algo chamado “literatura”, que esse 
algo tivesse valor e que merecesse ser estudado, e, portanto, 
ensinado (PERRONE-MOISÉS, 2008, p.13). 
 

O problema quanto ao ensino de literatura não é novo. Por muito tempo, 
a literatura foi ensinada nas escolas não por seu caráter formativo, lírico, 
humanizador, com o intuito de formar leitores ou apreciadores literários, mas 
sim por se aproximar mais da linguagem verbal, como atesta Zilberman (2005). 

Embora as Diretrizes Curriculares da Educação Básica, de 2008, tratem 
do poema como uma importante ferramenta no ensino de Língua Portuguesa, 
ressaltando ainda que é preciso observar seu valor estético, o conteúdo 
temático, correlacionando com os sentidos revelados, ressaltando ainda o 
papel do professor na mediação e apresentação do poema ao aluno. Sabe-se 
que a realidade da sala de aula é diferente. Muitos professores possuem 
dificuldades em compreender a poesia. Desta maneira, o trabalho com esta no 
contexto escolar torna-se um problema, porque quando o professor não sabe 
e/ou não gosta de lidar com o fazer poético, passa ainda que 
inconscientemente esse sentimento para o aluno, gerando uma situação em 
que o trabalho com poesia, se for realizado, seja muitas vezes mal feito e cheio 
de lacunas. Nesse sentido, ao invés de humanizar e elevar os alunos a um 
nível superior, acaba por proporcionar leituras rasas que não levam a uma 
profunda compreensão e abstração do texto poético. 

Diante disso, o objetivo desse trabalho é realizar uma proposta de 
trabalho com o texto poético a partir da Estética da Recepção, partindo da tela 
“Time of the old women” (1810-1812), de Goya, passando pela música “Oração 
ao Tempo”, de Caetano Veloso, até chegar ao poema “Retrato”, de Cecília 
Meireles, utilizando a passagem do tempo como fio de ligação entre as 
diversas manifestações artísticas, aqui posteriormente analisadas. Vale 
ressaltar que esse trabalho visa colaborar na formação do professor e 
possibilitar a reflexão sobre a importância do ensino de literatura, 
desenvolvendo um estudo sobre as contribuições da Estética da Recepção e 
sua viabilidade para a abordagem da leitura da poesia no contexto escolar. A 
metodologia de ensino baseia-se nos objetivos e nas etapas do método 
recepcional, proposto por Bordini e Aguiar (1993) a partir dos postulados 
teóricos de Jauss (1994). 

 
 

I. A leitura no contexto escolar e a Estética da Recepção 
 

Por muito tempo, o autor teve um papel muito importante sobre sua 
obra, sendo o texto considerado como produto e representação do pensamento 
do autor. De acordo com Koch & Elias (2006), cabia ao leitor “captar” a 
representação mental do autor e também as suas intenções ao produzir 



 

 

 

486 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

486 

determinado texto, cabendo ao leitor um papel passivo, sem contribuições na 
produção de sentidos. 

A leitura também podia ser compreendida com o foco no texto. Desta 
maneira, a língua era vista como um código e o texto tido como um produto de 
um emissor que seria decodificado por um leitor. Para isso, bastaria apenas 
que este tivesse domínio do código, a língua. Ao ter como foco a interação 
texto-autor-leitor, os sujeitos são vistos também como construtores sociais, que 
ao mesmo tempo em que constroem, são construídos no texto. É a partir dessa 
interação entre o autor, o texto e o leitor, que os sentidos são construídos e 
realizados por meio da mobilização dos conjuntos de saberes presentes no 
evento comunicativo, a leitura. 

A leitura é um processo natural que começa desde que nascemos uma 
vez que fazíamos a leitura dos sons, toques, olhares, imagens e falas. É, a 
partir da leitura, que surge a literatura, forma magistral de arte que inicia e 
humaniza a vida. Sendo ela capaz de revelar o mundo e questioná-lo por meio 
de sua arte, inquietar e acalentar o leitor, fazendo-o compreender o meio em 
que vive e se encontrar no mesmo. 

O trabalho com a literatura em sala de aula não tem sido fácil. O seu 
caráter ambivalente torna o trabalho com a mesma ainda mais complexo. Cabe 
ao professor buscar didáticas e metodologias que auxiliem no processo de 
ensino-aprendizagem de seu aluno. Limoli & Aguilera afirmam que:  

 
Essa metodologia deve estar pautada em pressupostos 
teóricos que estejam de acordo com a concepção de leitura e 
de literatura que vê a relação entre autor/texto/leitor de forma 
dialógica, fundada na interação. (2001, p.230) 
 

A Estética da Recepção opõe-se às correntes teóricas que se 
preocupam apenas com as obras e seus autores, deixando o leitor como ponto 
não crucial no que se refere à construção de sentidos pela literatura, tais como 
o formalismo russo e os estruturalistas. O estudo da recepção ressalta a 
importância do leitor, colocando-o como co-produtor de significados do texto no 
processo da leitura, desconstruindo dessa maneira a premissa de que a leitura 
é decodificação, mostrando que ela vai, além disso, ela constrói significados. 

 
A escola marxista não trata o leitor – quando dele se ocupa – 
diferentemente do modo com que ela trata o autor: busca-lhe a 
posição social ou procura reconhecê-lo na estratificação de 
uma dada sociedade. A escola formalista precisa dele apenas 
como o sujeito da percepção, como alguém que, seguindo as 
indicações do texto, tem a seu cargo distinguir a forma ou 
desvendar o procedimento. [...] Ambos os métodos, o 
formalista e o marxista, ignoram o leitor em seu papel genuíno, 
imprescindível tanto para o conhecimento estético quanto para 
o histórico: o papel do destinatário a quem, primordialmente, a 
obra literária visa. (JAUSS, 1994, p.23) 
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Uma obra literária só tem relevância quando interage com o receptor, a 
aceitação da obra ou não é colocada por Jauss como um parâmetro de 
aceitação do horizonte de expectativas. Este conceito é baseado em um 
esquema de referências resultantes do conhecimento prévio do receptor, a sua 
primeira reação ao se deparar com o texto depende daquilo que ele possui de 
conhecimentos e vivências, delimitando seu horizonte de expectativa. Este 
postulado é um dos mais importantes na Estética da Recepção. 

Bordini & Aguiar (1993) propuseram o Método Recepcional, baseados 
na Estética da Recepção de Jauss (1994), que aborda e explora justamente 
uma experiência de leitura com base na interação, sendo um fenômeno literário 
que se realiza na experiência com o leitor e sua realidade, que será também 
transposta para o texto literário, juntamente com a carga de significados 
possíveis que o texto traz consigo e todo o contexto de produção em que o 
texto se insere. 

Apesar de a literatura ser considerada uma obra aberta, o papel do 
professor na mediação dessa leitura é necessário, para que o leitor não pense 
que pode ler e achar uma infinidade de significados que na realidade não são 
linguisticamente possíveis. Cabe ao professor mediar e ensinar que as análises 
devem possuir base teórica e que uma leitura rasa não é satisfatória, é preciso 
escavar o texto e preencher as lacunas deixadas no mesmo para que o leitor, 
por meio de sua interação leitor-texto-autor, as preencham, construindo 
sentidos a partir do material lingüístico e de suas experiências. 

Todo texto literário traz consigo uma visão de mundo, pois é produzido 
por homens. Como aponta Bragatto Filho: 

 
“[...] o fazer artístico refletirá as ideias, os sentimentos, os 
valores e o imaginário não só de um homem [...], mas também 
será revelador daqueles de uma classe ou grupo social 
situados historicamente”. (1995, p.26) 
 

A leitura é considerada um pré-requisito para a escola, e a crise desta 
“tem sido interpretada como uma crise na escola” (ZILBERMAN, 1985, p. 11). 
Visto que até determinado período a educação era um bem assegurado 
somente às pessoas ricas, com a revolução cultural, o acesso ao saber foi 
facilitado, podendo ser adquirido por qualquer cidadão. Somente no século 
XVIII, a escola sofre grandes transformações para atender ao novo público. A 
leitura torna-se, então, a ponte entre criança e cultura. Deste modo, o 
crescimento da necessidade da leitura ocorreu devido a fatores sociais e 
econômicos. 

A escola precisa ser apta a alfabetizar e criar leitores efetivos, se isso 
não acontece, ela perde o sentido e prejudica o ser humano. O trabalho com a 
leitura no âmbito escolar “[...] significa o resgate de sua função primordial, 
buscando, sobretudo a recuperação do contrato do aluno com a obra de ficção” 
(ZILBERMAN, 1985, p. 21). 

Por meio da literatura, aperfeiçoa-se a leitura, a escrita, e também a 
oralidade, ampliando o vocabulário, ajudando na organização sintático-
fonológica da língua e, principalmente, desenvolvendo a criticidade no leitor. 
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Cândido (1989) estabelece a distinção entre “bens compreensíveis” e 
“bens incompreensíveis” estabelecendo que este conceito está ligado: 

 
“[...] a meu ver com o problema dos direitos humanos, pois a 
maneira de conceber a estes depende daquilo que 
classificamos como bens incompreensíveis, isto é, os que não 
podem ser negados a ninguém. [...] Outros são 
compreensíveis, como os cosméticos, os enfeites, as roupas 
extras.” (1989, p. 110-111) 

 
A arte e a literatura também deveriam ser bens incompressíveis, visto 

que ninguém passa todo o seu dia sem recorrer à fruição da ficção e da poesia. 
Por isso, deveria ser amparado e reconhecido seu valor fundamental à 
humanização. É uma manifestação de um povo, por isso é um artifício 
poderoso no processo educacional, formando personalidades, não induzindo, 
fazendo-as viver e compreender-se enquanto sujeitos. 

Para Cândido, a literatura atua em nós por ser “forma de conhecimento, 
inclusive como incorporação difusa e inconsciente.” (1989, p. 114).  Ao 
propiciar a aprendizagem, a literatura torna-se um objeto humanizado. Para 
Candido, essa função de atuar no desenvolvimento psicológico do ser humano 
deve-se ao fato de que “a literatura desenvolve em nós a quota de humanidade 
na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a 
sociedade, o semelhante”. (1989, p. 117). A literatura também possui um papel 
social. Em todas as suas modalidades, é um direito inalienável. 

Faz-se necessário compreender que uma leitura crítica envolve a 
relação do contexto com o texto veiculado, por isso é importante que a escola 
não sonegue este bem incompressível e faça a mediação mais adequada ao 
contexto do seu público alvo, sejam ricos, ou pertencentes à classe 
trabalhadora. Para que assim, o homem cresça e faça sentido para si mesmo e 
para o mundo.  

O método recepcional contribui para a ampliação do horizonte de 
expectativa do leitor, fazendo como que o mesmo não se limite às palavras e 
nem ao fim delas no término do texto, exigindo a contribuição do mesmo e de 
sua criatividade, levando em consideração os conhecimentos e experiências 
prévias do estudante para completar os sentidos do texto.  

O educador baseando-se no conhecimento prévio de mundo do 
educando deve propor textos que correspondam ao horizonte de expectativa 
dos alunos e, aos poucos, ir trazendo novos textos que rompam com este 
horizonte, ampliando- o, sempre com cuidado durante a mediação, provocando 
e estimulando, visto que o professor deve levar o aluno a perceber e ampliar 
sua expectativa por meio de textos e temas contestadores. 

O uso deste método é importantíssimo nas escolas e seu alvo são os 
alunos/leitores. Literatura aqui busca a formação de indivíduos críticos e 
reflexivos, não mais alfabetizados funcionais, pois em consonância com o que 
é proposto nas DCE, é necessário que os sujeitos saibam discernir, avaliar e 
agir em seu mundo. 
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Ao notar a necessidade de se ter um contato maior com o universo 
literário no contexto do ensino básico, foram desenvolvidas aulas que tangiam 
para o trabalho com a poesia, tendo como aporte teórico a Estética da 
Recepção. Para isso, foram pesquisados mecanismos e possibilidades de 
trabalhar a literatura de fato, sem usá-la como pretexto para trabalhar tópicos 
gramaticais, como há muito vem sendo feito em muitos livros didáticos, sem 
dar margem para a interpretação e análise dos textos literários, contribuindo 
assim para que os alunos abandonem o gosto/interesse pela literatura, 
principalmente da poesia. 

O método recepcional é composto por cinco etapas, sendo elas: a 
determinação do horizonte de expectativas; atendimento do horizonte de 
expectativas; ruptura do horizonte de expectativas; questionamento do 
horizonte de expectativas; e ampliação do horizonte de expectativas. Deste 
modo, durante as observações o professor deve analisar seus estudantes e 
perceber em que nível está o horizonte de expectativas de seus alunos para 
compreender o que eles sabem, do que gostam, e como, ou melhor, de onde 
partir para aplicar os conteúdos conferidos a cada série e alunos. Só assim 
será possível preparar suas aulas, com base nos dados recolhidos, e contribuir, 
de fato, para a formação, partindo do horizonte de expectativa, doravante H.E., 
e elaborar estratégias de ruptura e transformação desse  H.E. 

 
 
II. Os fios do tempo na literatura, pintura e música 
 

Embora Cecília Meireles seja uma poetisa muito estudada, no contexto 
escolar do Ensino Médio, suas produções ainda não são devidamente 
exploradas em muitas escolas, uma vez que, por se tratarem de poemas, ainda 
tem um trabalho muito escasso. Por ser uma das principais representantes da 
lírica brasileira, a poeta foi escolhida como representante da Segunda Fase 
Poética Modernista. 

Tendo em vista o caráter intertextual da literatura, uma vez que, em 
sentido amplo, os diversos textos e gêneros dialogam entre si, foram 
selecionados mais dois gêneros que dialogassem com o poema “Retrato”, de 
Cecília Meireles, a música “Oração ao tempo”, de Caetano Veloso, e a tela 
Time of  the  old woman, ambas tratando da passagem irremediável do tempo, 
que veloz e certeiro arrebata a todos. 

Ao optar pelo trabalho com gêneros distintos, porém com temáticas 
extremamente semelhantes, viu-se necessária a discussão da intertextualidade 
temática presente entre os textos e a tela. A intertextualidade se configura por 
ser um diálogo entre diferentes textos, previamente existentes, sem 
necessariamente possuir uma ligação direta, mas são justamente as obras 
antecedentes que são referencias e, mesmo que indiretamente, influenciam as 
obras posteriores, Kristeva (1974, p.64) afirma que “todo texto se constrói como 
mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto”. 
É interessante analisar que, segundo Carvalhal (2003), nas relações 
intertextuais, embora uma arte possa se apropriar de elementos de outra, 
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ambas não perdem suas especificidades e, além de tudo, contribuem na 
produção de novos efeitos de sentido por meio da leitura. 

O tempo do futuro incerto, a contagem regressiva do tempo, o exíguo 
tempo da vida, o fim de todos os tempos, a linha tênue que separa a vida da 
morte. “Tempo, tempo, tempo”. Como diz Caetano Veloso em sua música 
“Oração ao Tempo”, repetidas vezes, marcando que tudo o que rodeia o 
homem e o que constrói o ser humano é uma avassaladora engrenagem que 
marca a cada um com o estigma da finitude. A percepção do que nos faz 
velhos, e as marcas dos anos passados é como um susto: as pessoas 
caminham lentamente, despreocupadamente, absorvendo a vida em todos 
seus sabores e dissabores e, como por encanto, um salto perante um reflexo, 
algo desperta e avisa que o tempo agora é mais escasso, e que a vida veio 
contrariar a fé na imortalidade. Em um toque, um olhar, um sorriso,  uma 
expressão, um piscar de olhos e o desespero toma conta, a necessidade do 
auxílio alheio para manter a ilusão da finitude, ou um agarrar agonizante numa 
realidade recriada para esquecer que o tempo passa e é devastador. A morte, 
um dos maiores temores das pessoas, faz com que nos lembremos da finitude 
do ser humano e do nada que rege a vida.  Ao trilhar por caminhos tão certos, 
no fundo a certeza é de que nada é certo e durável e tal instabilidade corrói o 
ser humano que se desespera ao saber que é desamparado, só e dono de si e 
reflexo de uma sociedade que ajudou a construir. 

O tempo descrito por Cecília Meireles, em seu poema “Retrato”, vem 
carregado de melancolia, sem, no entanto, ser desesperador. O eu - lírico se 
mostra conformado ao adjetivar a passagem de sua vida e a consciência disso, 
caracterizando-a como simples, certa e fácil. Francisco Goya apresenta em sua 
tela, Time of the Old Women, uma contundência terrível da velhice, a 
decadência desesperadora, incômoda e inútil. O compositor Caetano Veloso 
traça a passagem do tempo marcada pela juventude e descrita num tempo de 
pouca liberdade, mostrando tudo que se perde e não o que se ganha com o 
florescer da vida em sua canção emblemática “Oração ao Tempo”, cercada de 
certo otimismo e uma visão consciente que marca a passagem da vida. As três 
obras, a serem analisadas, partem da iminência da fugacidade deste tempo 
concedido, chamado vida, e que aflige e consome a mais resoluta das espécies 
e também, por isso, a mais temerosa de seu fim. 

A tela de Goya poderia ser observada ao som da canção “Oração ao 
tempo” e imaginar que as velhas da tela Time of the old women estão 
percebendo a passagem do tempo enquanto oram para que ele não seja tão 
cruel e seja mais vivo, afastando-as da morte. 

Compagnon (1999, p.226) diz que “Todo estudo literário depende de um 
sistema de preferências, consciente ou não”. Deste modo, a partir das 
observações, diálogos e análise do perfil dos alunos, foi detectado o horizonte 
de expectativa dos mesmos, para avançar com este horizonte, os textos e a 
pintura aqui trabalhados foram escolhidos pensando em cada etapa. A canção 
“Oração ao tempo” atende ao horizonte de expectativas, por ser uma música 
relativamente atual e presente em propagandas e novelas. Ao sentirem-se a 
vontade e seguros para relacionarem e analisar a música, a segunda etapa é 
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iniciada. Ao olharem para a tela e o professor mediar à discussão, o H.E é 
rompido e questionado. Os estudantes, então,  avançam no nível da leitura e 
da percepção do mundo. Como última etapa, o poema é disponibilizado 
ampliando o H.E, sabe-se que a poesia é mais complexa para compreensão, 
visto que o nível de abstração é maior, mesmo sendo um poema 
contemporâneo. 

Quando os alunos trilham o percurso literário com o auxílio da Estética 
da Recepção, o trabalho com a construção de sentidos se torna mais produtivo. 
Porque traz o aluno para dentro do universo literário, seus conhecimentos e 
vivências não são descartados, elas auxiliam a produzir sentidos e significados. 

Cecília Meireles, em seu poema “Retrato”, traz um eu - poético que 
permeia os versos e divaga sobre a falta de sentido na vida, por certa solidão 
que acompanha o ser humano, e se depara com a chegada da velhice como 
uma descoberta que, se não desesperadora, mas dolorida. A certeza da 
passagem irremediável do tempo lhe arranca não mais que alguns suspiros de 
constatação do inevitável ao perceber que sua juventude, ou mesmo, os anos 
mais vindouros, já não lhe pertencem. Dessa forma, restam apenas traços de 
uma saudosa memória longínqua: “Eu não dei por esta mudança/tão simples, 
tão certa, tão fácil:/-Em que espelho ficou perdida/a minha face?”. O uso de 
adjetivações no poema marca o envelhecer, trazendo por meio delas as 
marcas do tempo no corpo do eu - lírico: o rosto é calmo, triste e magro; as 
mãos são paradas, frias e mortas; os olhos são vazios; o lábio é amargo; o 
fulgor de outrora, da juventude se fora. Há uma contemplação física e 
psicológica das transformações pelas quais passa o ser humano durante sua 
existência. Ao perceber o tempo perdido e a rapidez com que a vida passa e se 
aproxima do fim, sem que se tenha vivido realmente tudo para ser vivenciado, 
a solidão toma os versos e é com melancolia e com um fundo emotivo aquém 
do fato narrado que a poetisa versa: “eu não tinha este coração que nem se 
mostra”. 

Francisco Goya marca, em sua tela, por meio de cores e traços 
permanentes, a passagem do tempo, com um tom desesperador em relação à 
aproximação inevitável do fim. Para isso, ele retoma a imagem arquetípica do 
deus Saturno, ou Cronos, segundo os gregos, o qual, ao ser representado na 
tela, parece estar invisível aos olhos das personagens femininas que lançam 
olhares de morbidez perante o que veem e ao que se representa no espelho. É 
importante destacar que, segundo a Mitologia Grega, Cronos, o mais jovem 
dos Titãs, encerra a primeira geração dos deuses ao castrar o próprio pai, 
Urano. Como, ao morrer, seu pai predissesse que ele também seria destronado 
pela prole, Cronos devorava os filhos tão logo esses nascessem. Segundo 
Chevalier e Gheerbrant (2009), Cronos acabou sendo identificado com o 
Tempo (Chronos), na antiga Mitologia, tornando-se sua personificação. Os 
autores ressaltam que, mesmo que o deus grego não fosse identificado ao 
tempo, ele apresenta a mesma função, ou seja, “devora, tanto quanto 
engendra; destrói suas próprias criações; estanca as fontes da vida, mutilando 
Urano, e se faz ponte ele mesmo, fecundando Réia” (2009, p. 307). Para os 
autores citados, Cronos simboliza, desse modo, “a fome devoradora da vida, o 
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desejo insaciável” (2009, p. 307). Se no poema de Cecília Meireles existe a dor 
de forma lânguida, no quadro, existe a dor desesperadora de um mal que não 
tem mais cura. As personagens mostram aspectos longe do triunfo de quem 
um dia teve o viço da flor da idade, ou mesmo pouco nos mostram, mas deixa 
transparecer o apego pela aparência, o que transforma a importância do seu 
reflexo, como símbolo da decadência de suas vidas apregoadas de narcisismo 
e culto ao exterior físico. Uma das mulheres retratadas na tela tem aspecto 
cadavérico ressaltada em sua face, e demonstra ter algo semelhante a um fio 
de esperança ao mostrar o espelho para a outra personagem. Esta sim, 
aparentemente infeliz, parece consciente de que não há mais retorno de seus 
destinos traçados. O pintor usa ainda de certa ironia, ao pintar na mão de uma 
delas um possível espelho com os dizeres “que tal”, em espanhol, que possui o 
mesmo significado na língua portuguesa: como estás? O que acha? Perguntas 
estas que não necessariamente precisariam ser feitas dada a obviedade de 
suas aparências. O deus Cronos, na sua irredutibilidade característica, 
erradicará da sociedade o que não se faz mais necessário, o que não é belo. A 
velhice, fisicamente representada por Francisco Goya, não é algo de fácil 
assimilação. 

Caetano Veloso em sua canção “Oração ao Tempo”, não usa a palavra 
oração durante a letra da música, apenas no título. A oração se faz presente 
durante todas as suas estrofes, que são iguais na melodia e são como uma 
reza, como em um terço. Com suas dez ave-marias, a canção é repetida, de 
forma ritualística, durante dez estrofes em sua elegia. Como uma reza, o 
compositor repete o termo “tempo”, como um chamado, em posição de 
humildade e subserviência a um “senhor”, um deus de sua existência. “Tempo 
tempo  tempo tempo/ vou te fazer um pedido/ Tempo tempo tempo tempo” são 
versos que marcam a sublimação da passagem, de forma não convencional, 
mas evocada em atitude respeitosa e consciente de que o tempo é o senhor do 
destino. O compositor percebe que é necessário apelar ao divino, para que seu 
destino seja reparado e negociado, e o faz compassadamente, em escansão, 
para persuadi-lo de seu objetivo. Ao contrário de Cecília Meireles, com sua 
conformidade estilística, e de Francisco Goya, com seu terrificante tom 
desesperador, Caetano Veloso traça uma linha otimista, apaziguando as 
marcas biológicas do tempo, trazendo para si a construção de um diálogo 
fantástico em tom conciliatório: “compositor de destinos/tambor de todos os 
ritmos/ tempo tempo tempo tempo/entro num acordo contigo/tempo tempo 
tempo tempo”. Perceptíveis também na canção e na tela, as menções ao divino 
de modo a marcar a efemeridade do homem e a irrelevância da existência 
individualmente relatada. 

No poema, o eu - poético demonstra a existência de um ser lírico que se 
materializa em primeira pessoa apenas nos últimos versos E, apesar do uso da 
primeira pessoa nas suas estrofes, a predicação verbal sugere um eu - lírico, 
que assume caráter biográfico ao final quando assume a voz feminina: “- em 
que espelho ficou perdida a minha face?”. O ser lírico do poema apresenta uma 
falta de consciência sobre o amadurecimento e sobre as marcas do 
envelhecimento no seu rosto, assumido com a retomada da identidade, mas 
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reforçada pela genialidade de Cecília que mesmo utilizando da primeira pessoa 
do singular o tempo todo, o eu - lírico não se reconhece no envelhecimento da 
poetisa. Caetano Veloso, por sua vez, marca a canção “Oração ao Tempo”, 
também em primeira pessoa, mas enfatizando a cumplicidade, proximidade e 
relação fraternal com o tempo e marca no uso de pronomes ou na verbalização 
esta relação: “Apenas contigo e comigo [...] Não serei nem terás sido”. Goya 
não traz em sua tela algo que indique traços biográficos já que suas 
personagens, como boa parte de sua obra, são representadas por mulheres. 
Contudo, considerando-se a data de sua tela, por volta de 1820, e notando seu 
nascimento e morte (1746-1828), pode se inferir ranços biográficos, pois o 
pintor já estava no entardecer da vida. Numa análise de sua vida, Goya teve 
uma doença misteriosa que o deixou surdo e parcialmente cego, que minou 
sua vivacidade e suas obras acabaram por se tornar menos coloridas e menos 
alegres, em compensação ganharam muito em expressão. Esta expressividade 
está no quadro Time of the old women, desesperadora imagem demonstrando 
a fragilidade psicológica que o envelhecimento pode trazer. Goya reforça o 
sofrimento humano como algo sem sentido e não merecido, já que o 
envelhecer é um processo do qual o ser humano não consegue entender e 
deveria ser privilegiadamente poupado de vivenciar. 

Goya retrata o amargo. Cecília o melancólico. Caetano retrata a vida. 
“Oração ao Tempo” sugere continuidade após o fim. Sugere parceria: 

“Ainda assim acredito/ser possível reunirmo-nos/tempo tempo tempo tempo/ 
num outro tipo de vínculo/tempo tempo tempo tempo”. Em troca, Caetano 
Veloso oferece sua poesia musicada para o deus tempo, uma oferenda que 
abre negociação sobre as possibilidades do compositor tecer novos horizontes, 
em sua arte, com a chegada da experiência em sua vida: “Que sejas ainda 
mais vivo/no som do meu estribilho/tempo tempo tempo tempo/ ouve bem o 
que te digo/ tempo tempo tempo tempo/[...]/portanto peço-te aquilo/e te ofereço 
elogios/tempo tempo tempo tempo/nas rimas do meu estilo/tempo tempo tempo 
tempo”. Cecília Meireles sugere uma vida sem encanto com sua única 
preocupação, o envelhecimento. Ao desenhar as mãos, símbolo de força no 
trabalho e de força para se agarrar a vida, com texturas já abarrotadas pela 
velhice vivenciada e recém descoberta, o eu-lírico mostra a fraqueza e 
impossibilidade de luta: “eu não tinha estas mãos sem força/tão paradas e frias 
e mortas”. A poeta situa seu poema na passagem do tempo ao utilizar 
sinônimos que realçam a idade no início e nas lembranças do fim: “Eu não 
tinha este rosto de hoje [...] /Em que espelho ficou perdida a minha face?” 
Usando o rosto, no início, ela demarca as marcas do tempo. Face, usada para 
uma lembrança remota, é uma palavra que denota muito mais jovialidade e 
beleza do que rosto. Na juventude, ela tinha uma face. Na velhice, não mais do 
que um rosto. Goya passou por doenças e guerras e retratou isso 
gradativamente e paulatinamente em sua obra. O pintor teve seu ciclo 
completo e foi sábio em retratar o tempo com uma divindade com início, meio e 
fim. Assim, transparece, em sua obra, que durante a vida, o homem parece ser 
dono do seu tempo, ou se ilude por isso, mas os minutos e horas não voltam 
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mais para serem refeitos, e é desesperador quando o ser humano vai se dando 
conta por suas marcas físicas e psicológicas. 

Embora não haja uma referência direta de um texto no outro ou na tela, 
é possível perceber a relação dialógica existente entre os textos, todos eles 
discutem a passagem do tempo e o conflito do eu - lírico frente à consciência 
do tempo escorrer por entre os dedos. 

 
A linguagem estética é autorreflexiva, é metáfora de si própria 
(“imagem da imagem”, como disse Valdevino de Oliveira); por 
mais que busque também a referência, prevalecem nela os 
mecanismos que evidenciam a si própria, como expressão 
absoluta; e, como tal, sem qualquer outra finalidade concreta, 
além de se presentificar, existir, fundar-se” (SANTOS, 2011, 
p.11) 
 

Poema, música e pintura, construídos em períodos tão diferentes, 
complementam-se. A literatura transcende a definições e barreiras, ela é 
exercício de cidadania. Por isso se faz tão necessário aos alunos o trabalho 
com a literatura comparada, facilitando a aprendizagem do aluno e 
corroborando com o trabalho com a Estética da Recepção. 

 
 
Considerações Finais 
 

O caráter humanizador da literatura contribui na formação intelectual do 
aluno, preparando-o não apenas para o mercado de trabalho, mas também 
para a vida e as diversas situações que se pode encontrar. É a literatura que 
eleva o ser humano frente aos demais animais, sensibilizando, transformando e 
instigando a reflexão, exprimindo-o e atuando na formação dele.  

Todo o direito que cada estudante tem de ter acesso a cultura erudita, 
muitas vezes é renegado por professores que não são capacitados a ensinar 
literatura, usando-a com mero pretexto para se fazer um estudo gramatical, 
desconsiderando o próprio sentido literário. Estudar literatura em um mundo 
globalizado que visa o capitalismo e a formação de mão de obra deixou de ser 
interessante aos órgãos governamentais. A formação de sujeitos críticos, 
reflexivos, com maturidade linguística e mais humanos, trilha na contramão dos 
ideais preconizados pelo Estado neoliberal. Enfrentar essa crise no ensino é de 
suma importância e cabe a consciência crítica do professor e da escola 
viabilizarem meios para efetivar o ensino e a recepção da literatura. 

Aos alunos, é mais acessível e compreensível fazer parte do processo 
de interação no ensino, e não apenas receber uma análise pronta e acabada. 
Por isso, foi feita a opção por trabalhar com base na Estética da Recepção. 
Essa metodologia de ensino pressupõe uma interação dinâmica entre 
aluno/professor/objeto de estudo, uma vez que a experiência da leitura e 
abstração literária é crucial para o processo de ensino, onde se parte das 
referências que o estudante já tem para aquilo que lhe é necessário, erudito, 
rompendo assim o horizonte de expectativa do aluno. Ou seja, ao partir da 
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análise de músicas, passando por poemas até chegar a telas que contenham a 
mesma temática, fazendo com que o aluno tenha a experiência da leitura 
literária e estabelecendo relação com suas experiências e vivências sociais, é 
possível produzir novos conhecimentos que levem a uma humanização 
profunda, como propõe o crítico Antonio Candido. 

Quanto ao estudo da temática existencial da passagem do tempo, esse 
enigmático compositor de destinos, nada mais oportuno do que discutir sobre o 
reflexo desse na vida das pessoas, situar-se no tempo, percebendo a 
efemeridade da vida. Somos escravos do tempo e inconscientemente nos 
alienamos, sendo escravos de uma sociedade que exige cada vez mais. 
Perceber que o tempo é exíguo e que,  portanto deve se bem aproveitado, é 
fundamental para os alunos, para que percebam a importância de aliar o lazer 
com as obrigações que a vida cotidiana impõe, sendo capazes de viverem  o 
“carpe diem”, como propunha os escritores clássicos. 

Ao final do trabalho literário e das discussões e reflexões acerca da 
temática do tempo, os alunos já têm bases suficientes para expandir seu 
horizonte de expectativa de modo natural e prazeroso. A educação deve ser 
encarada como um trabalho e não um dom. Dessa forma, o conhecimento 
metodológico e teórico é de fundamental importância no processo de ensino-
aprendizagem.  

Na literatura traços são refeitos, palavras soltas, notas pairando e arte se 
recriando a cada reler e reviver na poesia da vida, fazendo da vida um poema e 
um fazer poético. 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação. Parecer 
CEB n. 15/98. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília: 
MEC, 1998. Disponível em: http://www.portal.mec.gov.br/cne/ arquivos/pdf. 
Acesso em: outubro/2012  

 
BORDINI, M. da G.; AGUIAR, V. T. Literatura: A formação do leitor: alternativas 
metodológicas. 2 ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1993. 

 
BRAGATTO FILHO, P. Pela leitura literária na escola de 1º grau. São Paulo: 
Ática, 1999. 

 
CÂNDIDO, A. In: FESTER, A. C. Ribeiro (org). Direitos Humanos e Literatura. 
São Paulo: Brasiliense, 1989. 
 
CARVALHAL, T. F. Literatura comparada. 4 ed. rev. e ampl. São Paulo: Ática, 
2003.  
 



 

 

 

496 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

496 

CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain.  Dicionário de símbolos: (mitos, 
sonhos, gestos, formas, figuras, números). Trad. Vera da Costa e Silva. 24. ed. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 2009. 
 
COMPAGNON, A. O demônio da teoria. Belo Horizonte: UFMG, 1999. 
 
JAUSS, H. R. A história da literatura como provocação a teoria literária. São 
Paulo: Ática, 1994. 

 
KOCH. I V. & ELIAS, V. M. Leitura, texto e sentido. In: ________. Leitura e 
compreender: os sentidos do texto. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2006, p. 9 -37. 

 
KRISTEVA, J. Introdução à semanálise. São Paulo: Perspectiva, 1974. 

 
LIMOLI, L & AGUILERA V. de A. (org) II Selisigno & III Simpósio de leitura da 
UEL. Anais. Londrina: UEL, 2001. 

 
PERRONE-MOISÉS, L. O ensino da literatura. In: Nitrini, S. et al. Literatura, 
artes e saberes. São Paulo: Aderaldo & Rothschild: Abralic, 2008. 
 
SANTOS, F. R. da S. Páginas em que as artes lêem a si próprias. In: BONNICI. 
T, FLORY. A. V, PRADO. M.R. do (org). Margens Instáveis: tensões entre 
teoria, crítica e história da literatura. Maringá: Eduem, 2011. 
 
SOUZA, E. M. de. Crítica Cult. Belo Horizonte: UFMG, 2002. 
 
ZILBERMAN, R. As letras e seus profissionais. In: JOBIM, J. L. et al (orgs). 
Sentidos dos lugares. Rio de Janeiro: ABRALIC, 2005. 
 
ZILBERMAN, R. A literatura infantil na escola. 5 ed. rev. ampl. São Paulo: 
Global, 1985. 



 

 

 

497 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 

  ISSN - 000-000 

 

497 

 

VIANNA MOOG E A  

IDENTIDADE NACIONAL  

EM UM RIO IMITA O RENO 

Vladimir José de Medeiros (UNESPAR/Cascavel) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Este trabalho objetiva estudar as concepções de 

identidade nacional na obra Um rio imita o Reno, de 

Vianna Moog. Na obra em questão, publicada em 

1938, o autor trata de um romance proibido entre o 

engenheiro amazonense, descente de portugueses e 

indígenas, Geraldo Torres, e Lore Wolff, filha de 

tradicional família de origem germânica do interior do 

Rio Grande do Sul. A trama leva a uma profunda 

reflexão acerca dos regionalismos existentes no país e 

da segregação promovida pelo mesmo. Nesse sentido, 

historicamente percebe-se no texto uma profunda 

crítica ao regime da época, onde Vargas, que havia 

instituído por golpe o “Estado Novo”, tentava construir 

um senso de Nacionalismo muito influenciado pelo 

pensamento fascista italiano. A representação literária 

que Moog constrói em seu texto aparece na contramão 

do dos estudos acerca do povo brasileiro e suas 

caracterísitcas culturais (de unidade) na primeira 

metade do século XX. Levando em consideração a 

efervecência teórica sobre o tema e as rupturas e 

continuidades no que tange a miscigenação do povo 

brasileiro, fica evidente a dificuldade existente, para 

caracterizar de maneira uniforme o esteriótipo de 

“brasileiro”.   

PALAVRAS-CHAVE: Era Vargas; identidade; história e 

literatura. 
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LITERATURA DE AUTORIA 
FEMININA: O PATRIARCALISMO 
DO SÉCULO XX E A 
REPRESENTAÇÃO FEMININA  
EM A SUCESSORA 

Adailton Almeida Barros (UNESPAR/FECILCAM) 
Elaine Aparecida Gonçalves Moreira (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

O século XX, marcado por muitas conquistas 

femininas, como, entre outras, o direito ao voto e uma 

maior participação no mercado de trabalho e na esfera 

política, também apresentou um grande 

desenvolvimento na escrita literária de autoria 

feminina. Nesse contexto, Carolina Nabuco, embora 

seja uma escritora ainda presa a moldes de escrita 

masculina, apresenta em sua obra literária, mesmo 

que de forma sutil, personagens que questionam essa 

ordem. O trabalho em questão, com base em leituras 

teóricas da crítica feminista (XAVIER, 1998; ZOLIN, 

2009 e MUZART, 2012) tem como objetivo uma 

análise do romance A sucessora, publicado em 1934, 

por Carolina Nabuco, no que tange a questão da 

autoria feminina, até então relegada à margem pelo 

cânone literário, e como se dá a representação das 

personagens femininas. Para tanto, iremos analisar 

quatro personagens relevantes na construção do 

romance, devido ao fato de representarem perfis de 

mulheres diferentes. São elas: Alice, Germana, D. 

Emília e Marina.   

PALAVRAS-CHAVE: Carolina Nabuco; autoria 

feminina; representação de personagens femininas. 
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O TEATRO REALISTA  

DE HENRIK IBSEN: UMA  

LEITURA DE CASA DE BONECAS 

Adriele Gehring (UEM) 
Maiara Cristina Segato (UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Publicada no ano de 1879, Casa de Bonecas, de Henrik 

Ibsen, tem como temática uma situação casual da vida 

de uma família burguesa que é aparentemente bem 

estruturada conforme as exigências da sociedade da 

época. Nora é uma mãe de família, jovem, bonita e que 

fora bem preparada para seu posto e seus afazeres; 

Torvald é o provedor da casa, o responsável, ao menos 

aparentemente, pelas decisões que envolvem os que 

estão sob seus cuidados: mulher e filhos. O maior 

conflito da peça gira em torno desses dois personagens, 

contudo a ênfase recai sobre o personagem masculino, 

o qual fora definido por Peter Szondi como sendo vazio, 

por ser o único a não apresentar um passado aberto. 

Nesse sentido, o objetivo de nosso trabalho centrar-se-á 

na análise desses dois personagens e de outros 

elementos constituintes dessa peça que é considerada 

um dos marcos do Drama Moderno, inovando no tema 

sem modificar a forma antiga, resultando num caráter 

moralizante. Para esta análise, tomaremos como aporte 

teórico, dentre outros, os trabalhos de Anatol Rosenfeld, 

Peter Szondi e Brecht.  

PALAVRAS-CHAVE: Henrik Ibsen; drama moderno; 

teatro realista. 
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AS METÁFORAS DA ESCRITA NA 
OBRA DE NIETZSCHE DE 1875 A 
1881: DO CORPO À NATUREZA, 
DA NATUREZA À TERRA 

Enrique V. Nuesch (UNESPAR/FECEA – UEL) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Este ensaio procura interpretar e comentar a 

segunda parte da obra filosófica de Nietzsche no 

que diz respeito aos usos metafóricos do “texto”, 

da “escrita” e do “livro”. Exploram-se as 

metaforizações destes termos que os colocam em 

relação com o corpo, o mundo e a natureza, 

mostrando que Nietzsche entendeu que estes 

devem ser decifrados e interpretados como 

escritos. Referências a Ernst Robert Curtius e 

Jacques Derrida são feitas, mostrando como a 

obra de Nietzsche prepara o entendimento 

moderno e pós-moderno do mundo enquanto um 

texto que deve ser lido e interpretado numa 

perspectiva anti-metafísica.  

PALAVRAS-CHAVE: Nietzsche; metáfora; escrita; 

corpo. 
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LIBERALISMO E ESCRAVIDÃO  

EM OS TAMBORES DE SÃO LUÍS 

Alex Sandro de Medeiros (UTFPR/Campo Mourão) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Publicado em 1975, o romance histórico Os tambores 

de São Luís, de Josué Montello, narra a vida do negro 

Damião, a partir de recordações do protagonista 

octogenário, que caminha pelas ruas da capital 

maranhense, rumo à casa da trineta em trabalho de 

parto, a fim de conhecer seu novo descendente. As 

reminiscências de Damião abarcam não somente fatos 

isolados de sua vida pessoal e de luta contra a 

escravidão, como também a penúria por que 

passaram os escravos maranhenses seus coetâneos 

e fatos importantes da história do Brasil, do Primeiro 

Império até a implantação da República. O objetivo 

deste trabalho é apontar, a partir do romance em 

estudo, as idiossincrasias entre a ideologia liberal e 

sua aplicação, ou melhor, sua adaptação em território 

brasileiro, desde o segundo quartel do Século XIX até 

o ano de 1915 – quando morre a personagem principal 

da obra –, tendo como viés o tratamento dispensado 

aos negros escravos, posteriormente livres com a 

abolição do cativeiro.  

PALAVRAS-CHAVE: Liberalismo no Brasil; 

escravidão; Os tambores de São Luís. 
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AS INTERFACES DO  

JAZZ COM A LITERATURA 

Jorge Augusto da Silva Lopes (UNESP/Assis) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Resultado da miscigenação da cultura musical africana com 

a cultura musical europeia, o jazz surge com gênero musical 

no início do século XX na cidade de Nova Orleans, sul dos 

Estados Unidos. Tal é a força expressiva desta nova 

maneira de fazer música que, já nos anos de 1930, o jazz 

ocupava o lugar primordial na cultura musical norte-

americana; a literatura, a pintura o cinema não ficaram 

imunes às influências das cadências rítmicas, da 

improvisação e da liberdade de expressão que marcam a 

estética jazzística. A importância do Jazz na cultura do 

século XX é inegável; expressa um vanguardismo no uso 

das sonoridades, na música e na linguagem. Sua força 

expressiva é igualmente inigualável e suas relações com a 

literatura e com outras formas de arte abarcam inúmeras 

perspectivas. Se escritores negros afro-americanos - 

Langston Hughes, Ralph Ellison, James Baldwin, Toni 

Morrison, Amiri Baraka, Albert Murray, para citar apenas 

alguns -  encontram no discurso do Jazz os temas e as 

formas para expressão de seu universo literário, os 

encontros da literatura com o Jazz também ecoam no 

contexto sócio cultural branco, no continente norte-

americano e no continente europeu. O universo jazzístico 

irá transpassar a narrativa de inúmeros escritores brancos e 

norte-americanos – de Fitzgerald a Salinger, de Norman 

Mailer a Kerouac. A cultura jazzística irá também ecoar na 

literatura europeia nos angry young men na Inglaterra e na 

narrativa do francês Boris Vian. Nesta comunicação, 

discorremos sobre as interfaces do Jazz com a literatura, 

tendo como foco as obras Todo aquele Jazz de Geoff Dyer.  

PALAVRAS-CHAVE: jazz; literatura; cultura afro-

americana. 
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PRESENÇA E REPRESENTAÇÃO 
URBANA EM MACHADO DE ASSIS 
E LIMA BARRETO 

Cinthia Aparecida Tragante (USP) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Este trabalho objetiva compreender, 

comparativamente, a presença e as formas de 

representação do ambiente urbano nos romances de 

Machado de Assis e de Lima Barreto. A partir de 

uma minuciosa sistematização categórica das 

ocorrências da cidade do Rio de Janeiro em fins do 

século XIX e início do XX nos romances citados – 

seus prédios, formas de morar, bairros, acidentes 

geográficos, entre outras –, constatou-se que os dois 

autores recorrem a diferentes ferramentas para tais 

representações. A análise das formas que estas 

representações são feitas nos romances indica que, 

enquanto Machado de Assis insere a cidade em 

meio a seus personagens e suas ações de maneira 

camuflada, Lima Barreto tende a explorar o ambiente 

urbano de forma mais direta e marcada no enredo. O 

trabalho procura, portanto, discutir as causas e 

implicações do diferentes modos de tratar o urbano 

no texto literário, apoiando-se principalmente nas 

transformações modernas pelas quais passam as 

cidades, inclusive o Rio de Janeiro, no período ora 

analisado.  

PALAVRAS-CHAVE: Machado de Assis; Lima 

Barreto; Rio de Janeiro. 
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ANÁLISE LINGUÍSTICA E 
PRODUÇÃO DE SENTIDOS  
NA LEITURA DE UMA CRÍTICA  
DE ROMANCE DA LITERATURA  
PÓS-MODERNA 

Adriana Delmira Mendes Polato (UNESPAR/FECILCAM) 
Caroline Adriana Mendes Burach (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Ao concebermos a linguagem como forma de 

interação verbo-social, é importante considerar que a 

análise das formas linguísticas não deve ocorrer 

senão a partir das enunciações concretas que se 

realizam socialmente em decorrência das 

necessidades humanas. Assim, intencionamos refletir 

sobre a mobilização dos recursos linguísticos e 

discursivos como potencializadores e direcionadores 

de sentidos no processo de leitura de um enunciado 

que se concretiza na forma desse gênero. 

Defendemos a análise lingüística (AL) e a leitura como 

práticas indissociáveis, sendo a primeira atividade 

reflexiva relevante à ampliação da capacidade 

linguística e discursiva por parte do aluno e, a 

segunda, como prática social dialógica e interlocutiva 

imprescindível às vivências cotidianas. A enunciação 

dialógica proposta por Bakthin e pelos teóricos de seu 

círculo e os trabalhos da Linguística Aplicada que 

concebem a AL como reflexão necessária à leitura e à 

escrita de textos (Geraldi, 1984; Antunes, 2003; 2006; 

Mendonça, 2006 e Perfeito, 2007) subsidiam a 

discussão.  

PALAVRAS-CHAVE: análise linguística; leitura; 

crítica. 
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O POÉTICO NA  

LITERATURA GUARANI 
Geisi M. Rodrigues (UEM) 
Sinclair P. Casemiro (USP – UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

O poético exige mais. Exige alteridade. Difícil falar em Outro na intelectualidade racionalista de 
nossas ciências, nas nossas Academias, mas há um refúgio nas Letras, mais especificamente na 
Literatura. É por escapar à lógica da consciência, que exige clareza, coerência e ausência de 
contradições, e da objetividade do discurso científico  (Maurano, 2003)  que a poesia, assim como 
a arte em geral, tem a possibilidade de transmitir algo da alteridade radical que nos marca e nos 
constitui enquanto sujeitos da cultura. Ao estar mais próxima das formações do inconsciente – 
sonho, sintoma, ato falho, chistes –, isto é, constituída a partir dos processos de condensação e 
deslocamento - correlatos da metáfora e metonímia – o poético pode transmitir a diferença e a 
contradição, “falar” dos enigmas da origem e da morte sem tirar-lhes o enigmático.  Sendo assim, 
é o drama da existência humana que possibilita a criação que, por sua vez, torna possível suportar 
nosso desamparo sem sucumbir a ele nem negá-lo. Assim, falar do poético na Literatura Guarani 
torna-se não só possível e necessário, mas um pouco mais fácil. Porque falar da Literatura 
Guarani é falar do Outro, o indígena.  E falar do seu poético é denunciar a sua possibilidade e 
humanidade. A sua sociabilidade. Isso tudo exige postura crítica que vai além das conveniências e 
convenções até mesmo na Literatura que tem em si o estranhamento como ponto de partida. Ou 
deveria ter. Falar do poético que está no Outro indígena Guarani pressupõe falar, antes, de uma 
outra realidade social, em que  o seu apagamento e esquecimento precisam ser questionados.  E 
por causa disso, falar de uma cosmovisão singular em que seu pensamento repousa e a partir do 
qual vê e pensa o mundo a sua volta que ele procura entender e poetisar. Isso nos leva a repensar 
nosso próprio Outro, talvez ainda não descoberto, capaz de dialogar num universo não só 
possível, mas necessário, da nossa humanidade perdida e no entanto tão próxima. Nos leva a agir 
na verdadeira alteridade. Com ela, mergulhar numa linguagem mais ampla, de abrangência 
filosófico-ético-religiosa que nos capacita a compreender a cosmovisão indígena Guarani, de onde 
brota também o seu poético. Felizmente, não estamos sós. Encontramos na Psicanálise e em 
Emmanuel Lévinas (1906, Lituânia – 1995, França) um forte eco. A partir dessa mesma ideia – de 
uma linguagem filosófico-ético-religiosa, Lévinas vê a urgência de se agir no mundo a partir do 
Outro e não mais do Eu, num deslocamento cujo estrondoso poder permite inverter as balizas que 
regem a sociabilidade. O que requer uma disposição radical para sair em sua direção, assumindo 
a responsabilidade sobre si,  sem esperar, na primazia do Outro sobre o Eu, recusando-se 
qualquer recompensa,  o que significaria o risco da redução do Outro ao Mesmo: projeção. Para 
Lévinas, a alteridade pressupõe relação assimétrica, em que a demanda do Outro reclama a minha 
subjetividade e clama o exercício de um ofício não só totalmente gratuito, mas requer da parte de 
quem o exerce, uma oferta a fundo perdido. Nessa perspectiva, de alteridade, abordaremos a 
poética da Literatura Guarani em autores como Manoel de Barros, em poetas como Rupi Guaçu, 
entre outras experiências poéticas. 

PALAVRAS-CHAVE: poético; Literatura Guarani; alteridade. 
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O POÉTICO NA  
LITERATURA GUARANI 
Geisi M. Rodrigues (UEM) 
Sinclair P. Casemiro (USP – UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introdução 
 

O poético exige mais. Exige alteridade. Difícil falar em Outro1 na 
intelectualidade racionalista de nossas ciências, nas nossas Academias, mas 
há um refúgio nas Letras, mais especificamente na Literatura. É por escapar à 
lógica da consciência - que exige clareza, coerência, controle das contradições 
- e da objetividade do discurso científico  (FERNANDES, 2009)  que a poesia, 

                                                           
1 O “Outro” aqui citado na concepção fenomenológica de Lévinas, é o Outro enquanto diferente 
de mim, mas da mesma espécie,o que difere da concepção lacaniana de Outro que é o Outro 
pertencente ao campo do simbólico, da linguagem, é o tesouro dos significantes. 

RESUMO: Este ensaio, interdisciplinar, é uma aventura 
no espaço Guarani, sagrado e singular, na tentativa de 
apresentar o poético que o constitui, pela palavra-alma, o 
que faz com que a Literatura, a arte e a vida nele se 
confundam e o façam ir mais ainda além. A Psicanálise 
freudo-lacaniana sabe do poder da poesia, Freud (1917) 
já reconhecera os poetas como aliados valiosos por 
penetrarem em fontes em que a ciência mais tardiamente 
ousa desvendar. Lévinas (2012) fala de um humanismo 
que se reativa, que se propõe responsável a partir da 
presença do Outro.  E a Literatura é toda ela espaço 
desse Outro, da pluralidade e da polifonia. Porém, na 
lógica jurídico-social de nossa época em que o lúdico 
corre o risco de se perder no espaço e no tempo, uma 
cultura indígena, toda ela assim poética, encontra 
dificuldades na sua procura de resistir, se fazer 
sujeito.Não é fácil consegui-lo, depende e muito também 
de nós, não indígenas, reconhecendo – e tão tardiamente 
- a sua humanidade, o seu espaço e o seu tempo. 
Refletir sobre essa realidade, a angústia de se continuar, 
em suas tradições, língua e sociabilidade, por meio de 
seu poético, é nossa intenção. Mas, por meio do poético 
Guarani, fica a mensagem de que há ainda outras tantas 
belezas e diversidades culturais, singularidades à espera 
de encontros e reconhecimento em cada uma das mais 
de duzentas e cinquenta comunidades indígenas 
espalhadas pelo nosso país. 
 
PALAVRAS-CHAVE: poético; Guarani; Outro. 
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assim como a arte em geral, tem a possibilidade de transmitir algo da 
alteridade radical que nos marca e nos constitui enquanto sujeitos da cultura. 
Ao estar mais próxima das formações do inconsciente – sonho, sintoma, ato 
falho, chistes –, isto é, constituída a partir dos processos de condensação e 
deslocamento - correlatos da metáfora e metonímia – o poético pode transmitir 
a diferença e a contradição, “falar” dos enigmas da origem e da morte sem 
tirar-lhes o enigmático.  

Sendo assim, é o drama da existência humana que possibilita a criação 
que, por sua vez, torna possível suportar nosso desamparo sem sucumbir a ele 
nem negá-lo. Desse modo.falar do poético na Literatura Guarani torna-se não 
só possível e necessário, mas um pouco mais fácil. Porque falar da Literatura 
Guarani é falar do Outro, o indígena.  E falar do seu poético é denunciar a sua 
possibilidade e humanidade. A sua sociabilidade.  

Isso tudo exige postura crítica que vai além das conveniências e 
convenções até mesmo na Literatura que tem em si o estranhamento como 
ponto de partida. Ou deveria ter. Falar do poético que está no Outro indígena 
Guarani pressupõe falar, antes, de uma outra realidade social, em que  o seu 
apagamento e esquecimento precisam ser questionados.  E por causa disso, 
falar de uma cosmovisão singular em que seu pensamento repousa e a partir 
do qual vê e pensa o mundo a sua volta que ele procura entender e poetisar.  

Isso nos leva a repensar nosso próprio Outro, talvez ainda não 
descoberto, capaz de dialogar num universo não só possível, mas necessário, 
da nossa humanidade perdida e no entanto tão próxima. Nos leva a agir na 
verdadeira alteridade. Com ela, mergulhar numa linguagem mais ampla, de 
abrangência filosófico-ético-religiosa que nos capacita a compreender a 
cosmovisão indígena Guarani, de onde brota também o seu poético.  
 
 
1. O entrelaçamento disciplinar no entendimento do Outro 
Guarani 
 

Felizmente, nós, da Literatura, no entendimento da alteridade 
responsável, pela palavra Guarani, não estamos sós. Encontramos na filosofia 
de Emmanuel Lévinas (19012) e na Psicanálise freudo-lacaniana um forte eco. 
A partir dessa mesma ideia – de uma linguagem filosófico-ético-religiosa, 
Lévinas vê a urgência de se agir no mundo a partir do Outro e não mais do Eu, 
num deslocamento cujo estrondoso poder permite inverter as balizas que 
regem a sociabilidade. O que requer uma disposição radical para sair em sua 
direção, assumindo a responsabilidade sobre si,  sem esperar, na primazia do 
Outro sobre o Eu, recusando-se qualquer recompensa,  o que significaria o 
risco da redução do Outro ao Mesmo: projeção. Diz-nosLévinas que a 
alteridade pressupõe relação assimétrica, em que a demanda do Outro reclama 
a minha subjetividade e clama o exercício de um ofício não só totalmente 
gratuito, mas requer da parte de quem o exerce, uma oferta a fundo perdido.  

Requer responsabilidade, diz Lévinas. Responsabilidade sobre o 
diferente, o outro que me espanta, me ameaça, quem sabe...  cumplicidade 
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com o aquém e o além de nossa historicidade encontrada e, que, por isso,  nos 
fez perder a humanidade, ou, protelar esse encontro... não importa. Perder a 
humanidade supõe que a tivéssemos tido um dia, protelar o encontro, que esse 
encontro, mesmo que nunca tenha existido, seja possível. Não importa. 
Mesmo. O que importa é que essa humanidade está sendo vislumbrada, sendo 
possível seu encontro não apesar das teorias e dos comportamentos 
metodológicos céticos dos tantos eventos racionalistas que autofagicamente 
celebraram a morte do(s) sentido(s). Não apesar, mas, talvez, por causa deles. 
Que provocaram também a descrença no próprio homem, sua morte, o fim do 
humanismo, o fim da metafísica, a morte de Deus, (ou a morte a Deus) 
(LÉVINAS, 2012, p. 91). Compreensível, pois, como é admitir, afinal, 

 
uma verdade terrível sobre a natureza real de nossa espécie e 
descobrirmos o que o homem é realmente capaz de fazer, 
muito tempo antes de alguns indivíduos realizarem 
concretamente o trabalho mais vil que pode sair de mãos 
humanas, ou seja, matar outros seres humanos inermes, 
quanto mais dezenas, centenas, milhares e milhões de outras 
criaturas indefesas?(CHERNY, 1998, p.13) 
 

Cherny lança o grito de paz, embora diante do desespero pela 
consciência do Mal na natureza humana, mesmo depois de proclamada a 
razão que superaria a barbárie. Mesmo diante dos genocídios- dos índios 
americanos, da Shoah, dos regimes totalitários  como os das ditaduras 
militares sul-americanas, das guerras, de povos contra povos , vidas 
aniquiladas, competitividade cotidiana pela entrega consciente ao sistema, 
novo deus ou diabo, algo fora de mim mesmo e do si - da era do 
expansionismo cego, da era tecnológica bárbara e inconsequente. Que tira o 
homem de todas as responsabilidades, mesmo assim, pois assim é ou está o 
mundo... (e ousa assim mesmo se proclamar descrente da ordem metafísica!) 

Mas não precisa ser assim. Lévinas diz que não se trata de rejeitar o 
humanismo, mas de reativá-lo, pois quem fracassou não foi o humanismo, mas 
sim as interpretações que se fizeram dele.  As contestações sociopolíticas que 
se fizeram na década de 1960 na Europa e na França não trouxeram à luz uma 
visão satisfatória do mundo e do homem. Urge, para ele, fazer surgir uma nova 
moral melhor que o humanismo subjetivista, que o humanismo positivista, que 
o humanismo anarquista: uma moral capaz de proteger o homem contra o 
próprio homem. Trabalho este da civilização, como aprontou Freud (1930) em o 
Mal-estar na civilização. Para o pai da Psicanálise, uma das características 
essenciais da civilização é regular o relacionamento mútuo entre os homens e 
seus relacionamentos sociais, e“a substituição do poder do indivíduo pelo 
poder de uma comunidade constitui o passo decisivo da civilização.” (p.101). 
Contrário ao que temos vivido atualmente, onde o individual se sobrepõe ao 
coletivo numa espécie deperversão generalizada (VALORE, 2013) em que, por 
fim, o objeto suplanta o humano.  

Por isso, dissemos, não apesar, mas, por causa de. Porque pode ser por 
causa delas, dessas experiências de interpretações rígidas que esqueceram os 
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valores soberanos que as abrigavam em seu seio, esquecimento resultante, 
entre outras razões, de assoberbamento do eu- em forma de uma civilização 
superior, redentora, ou de um ou mais salvador(es)-  que, finalmente, na sua 
frustração,  tenha se amadurecido o homem e feito nascer a humanidade. Num 
humanismo que pensa no Outro, nas relações entre eu e o Outro, na 
compreensão das mensagens transmitidas no rosto que fita e interpela. Estar à 
escuta da presença.Talvez passagem necessária. Repetir, não mais. Competir 
não mais. Cuidar, sim. 

Para Lévinas, a consciência de si, ela mesma, se desintegra, 
numacrisedo humanismo que tem sua fonte na experiência da ineficácia 
humana posta em acusação pela própria abundância de nossos meios de agir 
e pela extensão de nossas ambições: 
 

No mundo, em que as coisas estão em seu lugar, em que os 
olhos, as mãos e os pés sabem encontrá-las, em que a ciência 
prolonga a topografia da percepção e da práxis, mesmo ao 
transfigurar seu espaço; nos lugares onde se localizam cidades 
e campos que os humanos habitam, ordenando-se, segundo 
diversos conjuntos, entre os entes, em toda essa realidade 
“correta”, o contrassenso dos vastos empreendimentos 
frustrados – em que política e técnica resultam na negação dos 
projetos que os norteiam – mostra a inconsistência do homem, 
joguete de suas obras. Os mortos que ficaram sem sepultura 
nas guerras e nos campos de extermínio afiançam a ideia de 
uma morte sem amanhã e tornam tragicômica a preocupação 
para consigo mesmo e ilusórias tanto a pretensão do animal 
rationale a um lugar privilegiado no cosmos, como a 
capacidade de dominar e de integrar a totalidade do ser numa 
consciência de si (LÉVINAS, 2012, p.71). 

 
Talvez tenha chegado ao ponto de, então, essa humanidade se tentar 

humildemente ser criadora, não sabemos se de novo ou enfim. Mas, do que 
sabemos, além da hegemonia cultural. Além do relativismo cultural. Além do 
egoísmo que toma conta do mundo em nome da racionalidade, de progresso e 
desenvolvimento humanos.  Proposta nova, a ser tentada, consciente, no 
entanto, do risco de apenas uma nova racionalidade que repita a cegueira 
diante do ilusionismo da palavra, que repita a soberba pelo seu desvelamento, 
o que já foi tentado, sem sucesso na preservação da vida... Mas, proposta a 
ser tentada, desde que não perca o lúdico, o encantamento da vida que jamais 
se deixará aprisionar. Desde que poética. Proposta de não mais tomar, mas do 
cuidar. Ética. Ser e cuidar. Numa alteridade que gera responsabilidade, como 
diz Lévinas. Que não permite o dessujeitamento, como diz Endo (2005). 
Alteridade que é a arte de amar, como diz Sampaio (Apud Calderón,p.9, 2005).  
Ou (repetindo o Talmud de Babilônia – Tratado Aboth 6.a, apud LÉVINAS, 
2012,p.91):Se eu não responder por mim, quem responderá por mim? Mas se 
eu responder somente por mim, sou eu ainda eu (moi)? 

Por isso que não é difícil falar do poético Guarani para interlocutores 
amantes do poético, o que supomos seraqueles que se debruçam sobre essas 
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linhas: poetas, literatos, prosadores, linguistas, letrados, historiadores, 
psicólogos, psicanalistas, filósofos, e...e... e eles mesmos, todos eles, 
pensadores livres em quaisquer das classificações... tudo o que a nossa cultura 
ocidental criou para explicar o evento poético da vidatão cheio de cores e 
rumores, ruídos, algazarras, desarmônicos e combinados, desafinados e 
afinados quando se sabe ou se quer ou se precisa ou... se deseja! Mas, se 
dando o direito, a serem todos... anarquicamente poéticos. Ainda. Apesar da 
mudez a que esse público se vê condenado, muitas vezes, pelas lógicas 
racionalistas que suspeitamente temem a poesia. Seu deslumbramento.  
 
 
2. O poético Guarani: um modo de ser Outro na 
territorialidade brasileira e latino-americana 
 

Fica difícil falar do poético Guarani quando o grande elã se perdeu. O 
grande elã que é o poético salvaguardador do mundo, da vida em sua 
exuberância. Quando a vida cedeu lugar às coisas, ou talvez, melhor dizendo, 
quando o homem, o dono da palavra que criou, numa inocência desmedida, 
entregou às coisas o poder de dominar a vida ao invés de deixar que a vida, 
por seu intermédio, domine as coisas. Fica difícil falar para quem perdeu o 
grande elã, porque falar do poético Guarani é falar ainda desse elã, misturador 
de vidas, sentidos e existências tantas, encarnadas ou não, mediatizadas ou 
não pela presença do homem, da sua palavra, da palavra de seus deuses.  
Encantamento do existir entrelaçado na pré-existência, na existência outra de 
todos os seres da natureza, do tempo, do espaço imaginado e real, mas 
sempre vividos: a terra boa – yvymarãey- e a terra má - yvymba’emeguá- numa 
cosmovisão em que o nada e o tudo se juntam, desmisturados e unos, 
ambiguidade possível.Porque para a cultura Guarani a palavra – nhe’ ë - é 
constituidora da vida, palavra-alma, poética: “Ao mesmo tempo o que anima e 
o que no homem é divino e imorredouro” (CLASTRES, 1978,p.88). 

A palavra-alma encontra seu sentido no mito de criação, do Guarani: 
Nhamanduergueu-see concebeu a linguagem, portanto, é a palavra, a alma, é 
o que justamente mantém de pé, ereto, significando que ela é que mantém o 
esqueleto do homem de pé. Assim, é quando a criança se mantém de pé que 
está pronta para receber o seu nome, no ritual do Nhemongarai: 

 
É somente quando o bebê começa a andar e a pronunciar as 
primeiras palavras, que se estabelece o vínculo da palavra-
alma com o mundo humano. Esses fatos significam que a alma 
divina se fixou na criança, marcando o início da infância entre 
os Guarani. Esse momento parece ser ideal para o ritual de 
nominação, quando os pais procuram o xamã –rezador 
Guarani, que entra em contato com Nhanderu para identificar a 
procedências da palavra-alma. O nome adquire entre os 
Guarani um significado cosmológico, se remete aos parentes 
de outros mundos da palavra-alma, tem um caráter divino e 
deve ser respeitado, e reservado ao uso do ambiente rural e 
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familiar. Através do contato com a sociedade não indígena, os 
Guarani passaram a receber também um nome em português, 
que utilizam em suas relações sociais externas...(PASSOS, 
2008,p.57) 

 
O nome que a criança recebe é o nome que é sua marca e que tem a 

proveniência (leste, oeste ou zênite) da alma-palavra que se encarnou nela. 
Quando Nhamandu Ru Ete concebeu as demais divindades, no ato da criação, 
conferiu-lhes o encargo das almas-palavras dos futuros homens. São essas 
divindades – Caraí Ru Ete (leste), Jacaíra RuEte (zênite) e Tupã Ru Ete 
(oeste), que o xamoí invoca para saber de onde vem a alma da criança e qual 
é o seu nome, sendo que, se  o xamoí não conseguir descobrir o seu nome é 
porque essa criança não sobreviverá (CLASTRES,1978,p. 88, VÓ 
ALMERINDA, 2011). 

Também é assim, pelo significado de manter-se de pé, como 
significando que a palavra circula no esqueleto, que os espíritos invocados pelo 
xamã, quando tentam restituir a saúde e a vida a um moribundo, são chamados 
de eepya – os que restituem o dizer. A expressão e-rymo ä a, que no 
vocabulário religioso designa o nome, significa o que mantémereto o fluxo do 
dizer (CLASTRES, 1978, p.88). 

E porque Nhe’eng Ru Ete (Nhanderu) transmite os saberes aos homens 
pela palavra-alma é que, a depender do lugar de origem da palavra-alma, a 
criança será um xamoí, um conhecedor de ervas, das plantas, dos remédios, 
um caçador, uma plantador, etc. Ou seja, já antes da sua vida terrena, por 
habitar já então o universo dos deuses, ao nascer, a criança possui 
conhecimentos reconhecidamente divinos. Nhe’eng Ru Ete diz, à alma-palavra 
que ele manda encarnar-se numa nova criança que ele vá à terra e se lembre 
sempre dele, que ele fará circular sobre si a sua palavra divina. Um jeito 
poético de conceber a vida terrena, que define o modo como ela será educada: 
desenvolvendo-se livre e independente, havendo respeito dos pais e da 
sociedade pela autonomia infantil pela sua ascendência divina. Levando em 
conta as singularidades,com cuidados voltados ao seu crescimento e bem-
estar físico. Cercada de grande carinho e afeto por seus pais e por seus irmãos 
mais velhos: 

 
Presenciei a cena da irmã, de 12 anos, levando o seu irmão de 
um ano, na qual suas mãos deslizavam com suavidade, 
contornando o corpo que, facilitado pelo sabão, tornava o 
acariciamento da irmã um gesto de extrema beleza 
harmonizando com a expressão prazerosa do seu rosto. O ato 
de dar banho engrandecia-se enquanto uma expressão de 
amor e cuidado (PASSOS,2008,p.58). 
 

Também os mais velhos são tratados com reconhecimento, pois os 
Guarani acreditam que, além desses conhecimentos divinos, que as crianças 
recebem já antes de seu nascimento, entre os deuses, devem ser valorizados 
os conhecimentos que se experimentam ao longo da vida. Potencialmente 
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divinos, os mais velhos, considerados sábios, ocupam um espaço central na 
transmissão dos conhecimentos, fazendo circular o nh’ëporä – as belas 
palavras - entre os parentes, orientando as suas condutas moral e ética.Uma 
cultura que preserva o saber dos mais velhos e que valoriza passagem de uma 
herança simbólica para as novas gerações é uma cultura que preserva a 
potência paterna e possibilita o acesso ao simbólico (Valore, 2013). Talvez por 
isso a palavra seja tão essencial para esse povo.  

Graças às belas palavras os homens atestam que ainda estão 
conscientes de viver sob a guarda dos deuses, e que esses deuses, por sua 
vez, que não se esqueceram deles. Mortais e imortais se unem pela palavra, 
sua medida comum. Que faz os homens buscarem sempre a imortalidade. E 
essa busca se faz, na yvymbaémegua -terra má, pelo Caminho Sagrado ( Tape 
Aviru, Tape’i, Tape Mirim, Tape Jara, Tape Porä, Tape Dju, entre outros, 
dependendo da variação linguística) em direção à Terra Sem Mal – yvymaräey. 
E entre essas terras não existe ruptura. É possível passar de uma a outra sem 
passar pela prova de morte: onhemokandire (CLASTRES,1978,p.89). León 
Cadogan (apud CLASTRES, 2008,p.89) traduziu essa expressão 
onhemokandirepor fazer com que os ossos permaneçam frescos. E é essa 
mesma tradução que os Guarani Mbya usam para dizer da chegada à Terra 
Sem Mal. Ou seja, eretos, sem a morte, de corpo e alma. Na análise do mito do 
cataclisma,do dilúvio Guarani,  passando por autores como Cadogan e Thevet,  
Clastres (1978) explica que, para os Guarani, é possível  ir à Terra Sem Mal 
sem passar pela prova da morte. Uma lógica que recusa o princípio da 
contradição. Não é possível ser homem e deus ao mesmo tempo, mas é 
possível sê-lo sucessivamente.  

Paraos Guarani, o mito do dilúvio diz que a vida na terra implica o 
respeito preciso a regras que não podem ser transgredidas pelo homem. Caraí 
Jeupie se esqueceu disso e provocou o dilúvio e o cataclisma se fez necessário 
para restaurar a ordem que ele comprometera. Mas, também era necessário 
que Caraí Jeupie fosse salvo, pois tivera a ousadia de sem comportar como os 
deuses, sendo esses, então, a partir desse momento, obrigados a 
reconhecerem-no como um dos seus, com um dos deuses, portanto. Caraí 
Jeupie fora incestuoso, pois se erguera de maneira anormal, descobriu o 
caminho sagrado, o caminho da Terra Sem Mal e tornou-se o primeiro dos 
homens-deuses: Nhande Ru Papari, o pai das divindades menores.  

Clastres aproxima esse mito ao mito dos Tupinambás (da família 
Tupiguarani) que Thevet recolheu. Nele, a cólera de Monan se deu também 
porque os homens se esqueceram do modo como deveriam agir. Então, a terra 
foi destruída, pois isso fora um desafio aos deuses. De Irin Magé, o único 
sobrevivente, nasceria a linguagem dos caraíbas míticos. Como consequência, 
houve a disjunção da primeira terra, do mundo social e do mundo sobrenatural 
. E, entre os dois mitos, a mediação de Jeupie (no mito dos Guarani) e dos 
Gêmeos (no mito dos Tupinambás). Mas, a disjunção fora parcial, prefere 
entender a autora, pois não foi rigorosa a separação. O cataclisma apenas 
elimina a contemporaneidade entre uma e outra terra. Para o mito, é impossível 
viver na Terra Sem Mal como se vivesse na terra má, ou como se a terra má 
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como se fosse a Terra sem Mal, sem respeitar as regras, não é possível ser ao 
mesmo tempo homem e deus. Porém, é possível que isso se dê no eixo do 
tempo, sucessivamente, mesmo sem a prova da morte. Os homens, portanto, 
viverão separados dos deuses, mas poderão reconquistar o paraíso perdido, 
serão os porangue´i – os eleitos, aqueles a quem os deuses permitem ficar 
eretos na nova terra, os portadores da palavra divina. As palavras mais que 
belas palavras – nhe´ëporä, as palavras encantadas: ayvuporä. As únicas que 
os deuses apreciam ouvir.  

Nesse compasso entre mortalidade e imortalidade,contabilizando perdas 
irreparáveis que lhes dificultam a vivência de suas crenças e tradições, mas em 
que a palavra não se profanizou,  vivem os Guarani. Deslocados, 
marginalizados, resistem pela força que a cultura assim espiritualizada e 
poética, lhes anima.Parafraseando Diegues (2004), o poético, essência da 
cultura Guarani, acontece fora dos limites da literatura-arte e se confunde com 
a própria cosmogonia e vivência desse povo, não há distinção entre arte, vida, 
canto, dança e oração, sua língua é poética e musical.As formas isoladas para 
acomodar o poético não são as únicas maneiras de se manifestar o poético 
Guarani, vez que as modalidades discursivas Guarani, orais, da palavra 
verdadeira,sustentam o poético na sua base de origem. O modo de dizer 
Guarani é poético, como diz AyvuRapyta, León Cadogan: “O Mbya (Guarani) 
se manifesta como alguém em tensão em um mundo cheio de coisas nefastas 
e imperfeitas que somente a palavra redimida e boa poderá superar. O valor e 
a força interior vêm com as palavras inspiradas”. 
 
 
3. A palavra, a corporeidade e o poético Guarani 
 

Meu corpo é minha música 
Minha tela 
O universo inteiro 
Que meu nome significa 
E que caminhando o caminho sagrado  
vai perpetuar a vida, todas elas. 
(Rupi Guaçu, 2013,p.9) 

 
As palavras ditas no poemeto acima, revelam a reciprocidade entre a 

vida e a arte, a corporeidade e o sentimento de mundo, de existência e 
imortalidade. O corpo é a música, pois, antes que os instrumentos musicais, o 
corpo possui sonoridade, musicalidade, é capaz de produzir sons, manusear 
sons. Também com o corpo cantam, dançam, caçam, pescam, fabricam, 
plantam, colhem, caminham, nele pintam. Cada momento da vida Guarani 
pode ser manifestado na arte corporal (momento de caça, pesca, de lazer, de 
guerra, de dor, de alegria, de tristeza, etc), produzindo sentido e beleza, 
dizendo o desejado, simbolizando as crenças, as palavras verdadeiras e 
expressando muito além, o próprio indizível, pelas cores e nos traços.  
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Como afirmamos anteriormente, na crença Guarani, é a palavra que 
sustenta o corpo e está na origem. Antes de ser concebido o Guarani é uma 
palavra sonhada: 
 

A mulher para engravidar sonha a palavra. Quando chega a 
hora de dar à luz, o Verdadeiro Pai e a Verdadeira Mãe das 
palavras-alma dizem para a palavra alma que está por nascer: 
“Vá à terra, meu filho (minha filha), eu farei que minha palavra 
circule por teus ossos e que tu te lembres de mim no teu ser 
erguido.(MAINO’I RAPÉ, p.54). 
  

O corpo na cultura Guarani não é meramente um objeto, um organismo, 
unicamente a soma de células, hormônios, etc., etc. O corpo é bordeado pela 
palavra.  Diz Diegues (2006), para os Mbyás-Guarani, “Quando a palavra 
abandona o corpo, este desfalece.” (p.34). Toda essa sabedoria indígena sobre 
a origem e a corporeidade coincide com a teorização freudo-lacaniana que tem 
a linguagem como elemento fundamental da constituição do ser humano. Para 
Lacan, o ser humano é, por definição, um ser falante, que tem na linguagem 
sua constituição e separação radical de outras espécies animais. Linguagem 
essa que só se constrói na relação com o outro da espécie – o grande Outro é 
encarnado no semelhante - que toma o infans, aquele que anda não fala,em 
outra ordem, diferente do biológico e dos cuidados estritamente corporais, e o 
insere em um campo de significações. Assim, diz-se que não adquirimos a 
linguagem, somos adquiridos por ela, isto é, só nos tornamos humanos, 
sujeitos desejantes, graças à linguagem do outro que nos marca 
(BERNARDINO, 2006; SANSON, 2006). 

Ao sair do registro puramente biológico e entrar no campo das 
significações, isto é, ao “aceder ao simbólico, o sujeito mergulha numa rede (da 
lei e da linguagem) que se estende muito além dele, e a ele preexiste e 
sobrevive”. (CASTRO, 2009, p. 09).É pela alteridade radical que acedemos ao 
simbólico, que o inconsciente é fundado. O inconsciente é estruturado como 
uma linguagem “é, em seu fundo, estruturado, tramado, encadeado, tecido de 
linguagem” (LACAN, 1981, p. 135, cit. CASTRO, 2009 ).Nesse mesmo sentido, 
é também rica a intuição de Manoel de Barros ao ouvir os sons da música dos 
Guarani: 

 
Eles me transportaram para a fonte das palavras. 
Me levaram para os ancestrais, para os fósseis linguísticos 
Lá onde se misturam as primeiras formas, 
as primeiras vozes! 
(DIEGUES, 2006, verso/capa) 
 

Não é à toa que Freud (1917) diz que 
  

Os poetas são aliados muito valiosos cujo testemunho deve ser 
levado em alta conta, pois costumam conhecer toda uma vasta 
gama de coisas entre o céu e a terra com os quais nossa 
filosofia ainda não nos deixou sonhar. Estão bem adiante de 
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nós, gente comum, no conhecimento da mente, já que se 
nutrem em fontes que ainda não tornamos acessíveis à ciência. 
(p.20). 
 

É também ao poético que Lacan recorre para falar sobre o 
funcionamento do inconsciente, pois a poesia está intimamente ligada à 
metáfora, um dos elementos responsáveis pelos movimentos de produção de 
sentido do inconsciente: “(...) poderia ser uma definição do estilo poético dizer 
que ele começa na metáfora, e que, ali onde a metáfora cessa, a poesia 
também” (LACAN, 1981, p. 247, apud CASTRO, 2009,p. 27).Por meio do 
poético podemos recapturar, em certa medida, o que em nós foi inscrito, isto é, 
as marcas da alteridade radical que nos constitui. Assim, entrar em contato 
com o poético do povo Guarani é, dentre tantos significados possíveis, ser 
transportados para os resquícios de nossas origens. Resquícios esses a céu 
aberto na cultura Guarani e que nossa cultura branca soterra a cada dia, como, 
por exemplo, ao dar à ciência um saber absoluto sobre nossas crianças. 

O banho de linguagem que a criança Guarani recebe é deveras 
evidente. O lugar, a posição subjetiva de cada ser, é bem marcado. O corpo, 
quando o menino e a menina ficam de pé, recebe um nome, o seu nome, que o 
significa, que lhe é sagrado e que dele guarda o maior respeito. Não é pra ser 
dito em vão, por isso prefere que lhe dêem um nome cristão pelo qual será 
chamado por qualquer um, em qualquer lugar, a despeito do sagrado que o seu 
nome verdadeiro, que a palavra verdadeira que nomeia seu corpo e, por ele, 
sua existência, conserva e protege. O corpo é a vida em movimento, capta a 
dinâmica do ser, do existir e do caminhar pelo caminho sagrado em busca da 
Terra Sem Mal, onde os Guaranisituam e buscam a sua imortalidade. A sua 
imortalidade e a de todas as vidas da Terra, pois há unidade para os Guarani 
na sua cosmovisão, entre a Terra, o homem, os animais, as plantas, os céus. 
Como diz Diegues (2006): 

  
Com u corpo usMbyás cantam, danzam, caminan, fabrican y 
tocanpré-violinos, flautas, violones, plantam y colhem, 
preparanla chicha, y também pueden se tornar leves como u 
algodão doce y pasar por lamuerte sem sufrirlamuerte, ou 
seja, morrerem y continuarem vivos para siempre (p.66). 
 

Ao perceber que alcançou a perfeição, a plenitude, o Guarani já 
nãomorre mais, porque as suas palavras verdadeiras, suas belas palavras, 
também não morrem, permanecem como herança simbólica aos seus 
descendentes. Por isso a busca constante pela Terra Sem Mal. Na voz de 
AyvuRapyta: 
 

KapitánChikú alcançou a plenitude da perfeição; 
Das palmas de suas mãos e das plantas de seus pés brotaram 
chamas; 
Seu coração se iluminou com o reflexo de sua sabedoria; 
Seu corpo de céu se transformou em orvalho indestrutível; 
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Seu adorno de plumas se cobriu de orvalho 
As flores de sua cabeça eram chamas de orvalho. 
(DIEGUES, 2006, p.50) 
 

A corporeidade é vivida numa integralidade com o ser e a natureza de tal 
maneiraque possuem uma aguda percepção dos diferentes sons do mundo 
natural, seja entre os diferentes animais, seja na própria natureza, pelo barulho 
na intensidade do vento, da chuva, dos raios e trovões, etc. Também  do chão, 
que recebe a intensidade do toque da vida pelas plantas, pelo trotear, pelos 
passos de pernas, patas, arrastar de seres vivos e mesmo de coisas criadas 
pelo homem. A terra tem sons, o ar tem sons, o fogo tem sons, as águas têm 
sons. A terra é viva, pois nela o sangue dos homens e dos animais escorre, 
sua carne, seus ossos, ela é viva, nada disso morre nela, se mistura. Destruir a 
terra, a natureza, é destruir a vida, que é sempre sagrada para o Guarani. Essa 
imensidade de percepções, de sentidos, os Guarani transferem para os Mboraí 
(cantos em reverência a Nhanderu na Opy). Pedem ali, pelos Mboraí, muitas 
coisas: proteção contra os transtornos de seu dia, para que aqueles que se 
afastaram de seu verdadeiro modo de ser, para aqueles que vivem às escuras, 
etc. Essa é uma forma poética de saudar a vida e os dias, as noites Guarani. 
As belas palavras, as palavras verdadeiras são pronunciadas nesses eventos. 

Nesse sentido, é importante ressaltar o uso da metáfora na cultura 
Guarani. A metáfora que utilizam, principalmente, quando estabelecem contato 
com o não indígena. Porque vivem num mundo em que as palavras são alma, 
cuidam, como dizem, do que sai de suas bocas, os Guarani sentem que se 
utilizam de um discurso outro ao falar com o estrangeiro. Eles dançam e 
cantam em qualquer local, diante de quaisquer pessoas, suas palavras 
verdadeiras, seus rituais. Mas, tudo isso é apenas representação. Não tem 
nada disso o sentido que têm, lá na casa sagrada , Casa de Reza, ou Opy, 
quando cantam e dançam, quando o Xamoí produz as belas palavras para 
Nhanderu.  

É por isso que não aprovam o uso de suas palavras, de suas crenças de 
forma profana. Exemplo disso é o Tape Aviru, ou Tape’ í, ou Tape Jara, ou 
Tapé Mirim, ouTape Poräou outras variações linguísticas para o Caminho 
Sagrado, cobiçado como produto turístico ou como produto cultural no sistema 
de trocas da sociedade envolvente. Falar desse Caminho Sagrado só é 
permitido na Casa de Reza - a Opy, e quem fala é o Xamoí. Mesmo para 
caminhar no Caminho Sagrado, buscar a Terra Sem Mal, é preciso jejuar, 
seguir um ritual de preparação que leva semana ou semanas, há privações.A 
homogeneidade cultural e o apagamento da sua história –traços 
aindapresentes na contemporaneidade e que vêm ameaçando o seu mundo - 
não conseguiu apagar suas crenças mais caras. E nem provocar ainda o 
seudesassujeitamento pela violência, que lhe ocorrenão apenas no coração 
das cidades (ENDO, 2005), mas, principalmente, no coraçãodas matas. Mesmo 
nas lutas mais sangrentas, que resultaram em morte de suas lideranças, a voz 
Guarani, heroica, se ouve de forma poética como, entre outras, as palavras do 
Cacique Verá Tupã’ i de Mato Grosso do Sul, assassinado por jagunços 
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enquanto defendia as terras indígenas ocupadas por fazendeiros:“O nosso 
destino não será de rosas.Talvez muitos de nós vamos escrever a nossa 
História Indígena com o próprio sangue. As crianças que estão aqui sofrendo 
esse trauma não vão ver essa terra ainda”. 

Mas, os tekoha Guarani, espalhados pelos países onde vivem sua 
tradição e crenças, no alento dos Mboraí e das belas palavras, das palavras 
verdadeiras, continuarão a defender a vida-todas elas, e a terra onde todos 
pisamos e a caminhada em busca de uma Terra Sem Mal. Um jeito Guarani 
poético de viver, amalgamadas a arte da Literatura e a Arte da Vida e de dar ao 
mundo uma demonstração de coragem e respeito ao outro, da alteridade tão 
apregoada nos discursos não indígenas. 
 
 
4. A cultura Guarani na atualidade 
 

Os Guarani se constituem em diversidades étnicas – mbyá, nhandeva, 
avá, chiripá, kaiowá,chiriguanos, entre outras - que se distribuem pelos países 
do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia. No Brasil, entre os estados de 
Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Bahia. Pela colonização, foram deslocados de suas terras e aldeados, 
mas ainda há espaços em que se mantêm originariamente como à época da 
colonização. Muitos de seus espaços estão hoje em conflito com os não 
indígenas, esperando pela demarcação garantida pela Constituição de 1988. 
Onde vivem se convencionou denominar terras Indígenas.  

Convivem nas cidades e nos campos. A sua imensa capacidade de 
adaptação sem perda de identidade permitiu e permite um movimento contínuo 
nas visitas e vivências familiares próprias, dispersas, mas unidas no fluxo 
migratório que, ao invés de apagar, reforça sua unidade cultural enquanto 
grupo humano pela dinâmica do seu conjunto identitário da sua 
cosmovisão,língua, cultura. O que chamam de seu espaço próprio de viver seu 
modo de ser, nas técnicas e conhecimentos tradicionais, conscientes da 
necessidade de adaptação aos de culturas envolventes :o tekó ou tekoha. 

As suas migrações marcam uma característica peculiar como grupos 
humanos: a multiculturalidade. A despeito das diversidades étnicas Guarani, o 
conjunto identitáriopermanece, respeitadas as formas diferenciadas em rituais, 
em espaços sagrados e de vivência, todas elas, entretanto, se mesclando e 
interagindo, o que lhes permite a continuidade através dos tempos e distâncias. 
Uma Opy para o mbyá, avá, chiripa, por exemplo, é retangular, voltada , a sua 
única entrada, para o nascer do sol. Para os nhandeva e alguns kaiowá, a 
forma da Opy é circular, também voltada para o nascer do sol. Todas elas são 
cobertas de sapé, feitas de madeira (bambu, de preferência, com barro) da 
natureza ao derredor e sem a utilização de pregos nos encaixes, feitos esses 
por cipó. ATerra Sem Mal – Yvymaräey, permanece guardada na memória 
tradicional,nos seus corações e em seus rituais sagrados, crença fundante de 
sua civilização, pelo Caminho Sagrado (Tape Aviru, Tape´í, TapeMirim, Tape 
Porä, Tape Jara, entre outras formas variantes). 



 

 

 

518 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

518 

Mas, nosso espaço neste Simpósio, pela alteridade que pretende, 
precisa da escuta. Não apenas da paráfrase. Do sujeito e não do objeto. Por 
isso pensamos que, para falar da cultura Guarani, de sua forma de vivê-la no 
desafio da colonização, precisamos nãodar voz ao Guarani, pois ele já a tem, 
nunca a perdeu, mas escutar o Guarani, a sua voz distinta, diferente, cheia de 
poesia e sabedoria. Ouvir seu discurso, por meio de sua própria voz, nos leva a 
entender um pouco mais da sua cultura hoje, nos conflitos deste nosso tempo.  
Como expressão do desafio que enfrentaram e enfrentam pela colonização 
colonial e moderna, ouçamos, portanto,as palavras de KaraíMiri e KaraíKuaray 
dirigidas aos seus e aos não indígenas: 

 
Não abandonemos nosso teko, nosso modo de ser, porque 
teko é a forma de vida e tekove, o que vive. Nós convidamos a 
todos ser tekove. 
Não abandonemos nossas palavras em nossas casas 
sagradas, porque quando abandonamos a casa sagrada, 
nosso pai, Namandu já não nos escuta. 
Os pequenos, ternos, os anciãos, os indefesos, protejamos, 
cantemos sempre belas palavras por eles, para isso existimos. 
Não nos cansemos de mostrar o tape miri, caminho sem fim, 
caminho sem males, para que os kunumi, jovens, caminhem 
sem perigo, sempre numa boa. É necessário que nós, os que 
temos poderes especiais, doados desde o alto, revitalizemos 
nossa cultura, mesmo que nossas crianças e jovens convivam 
com outras culturas. 
Nós não temos o serviço básico que os brancos têm, seja luz, 
água potável, boas estradas, mas possuímos o dom da 
experiência, a visão e a capacidade de compreender o que é a 
vida de nossos povos. 
Estes encontros devem ser espaços de generosidade, de troca, 
de dar mesmo que fosse um pedacinho de nossa sabedoria. 
Não nos cansemos de insistir com os kunumi, jovens, vamos 
ajudá-los, para que eles possam nos ajudar no futuro. 
Referente à terra, podemos dizer que ela não é nada, sem 
todos os elementos que fazem parte dela, as árvores, os 
animais, as ervas com os poderes mágicos. Não permitamos 
que destruam nosso supermercado vegetal. 
E, irremediavelmente, existem coisas que os brancos têm e os 
nossos jovens necessitam para se desenvolver melhor. 
Especialmente essas coisas que não se podem plantar, tais 
como: camas, mantas, utensílios de cozinha. Compreendemos 
perfeitamente que os jovens já não podem continuar dormindo 
no chão sem cobertores. 
Assim como também entendemos que a medicina ocidental 
terá que ser parte de nossos tratamentos, justamente porque 
as enfermidades que não podemos curar com nossas palavras 
e ervas não são nossas, vieram de fora. 
Aceitamos que nossos filhos aprendam a ler e a escrever, a 
somar e a subtrair, para que os estranhos já não os enganem. 
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O que não podemos permitir é que nossos jovens acreditem 
que sua educação se reduz a uma sala de quatro paredes com 
papeis coloridos, e que possuem a sabedoria absoluta quando 
lhes entregam um papel chamado diploma. Isso não. Na escola 
de Apytere-guarani, estamos preparados quando chega o 
aguyje, a bênção do grande criador. 
A cada noite, não se esqueçam de lançar suas palavras ao céu 
para que no dia seguinte nos infunda um frescor, um alívio, em 
nossas angústias. 
Respeitemos as mulheres, elas possuem o dom de limpar 
nossos caminhos, por isso Namandu lhes entregou uma 
vassoura encantada para que se encarreguem que nada de 
mal aconteça na terra em que habitamos. 
Convidamos a todos a seguir em frente, como boas sementes 
não nos cansemos de germinar, isto dizemos nós aos Apytere-
guarani, que igual a vocês são habitantes primeiros da terra. 
Também queremos dizer-lhes que nós sempre soubemos da 
existência de todos vocês, porque sempre soubemos que 
nossa grande mãe teve muitos filhos, os quais, espalhou pela 
terra, e porque ela assim o quis, agora podemos nos encontrar. 
Nós viemos de onde nasce o sol, nossas comunidades se 
chama MiriPoty, que significa coração imenso, e ParakuPuku, 
que é o nome de um papagaio que fala e que ajudou os 
primeiros homens a se comunicar. 
Queremos que entendam que vocês são nossos joapykuera, 
ou seja, os que estão ligados a nós pela mesma essência, por 
favor entendam que vocês vivem em nossos corações. 
Nós não temos telefone, não lemos, não escrevemos, mas 
quando vocês despertarem todos os dias, e observarem a 
imensa luz a que chamamos koómbyja, saibam e nunca 
esqueçam sempre que nesse instante estamos lhes enviando 
nossos sons, nossas palavras que são verdadeiras, nossos 
cantos rezados para que Namandu os ilumine e os guie em 
suas vidas. 
Por último queremos contar que desde há muito tempo, muitos 
anos, o povo guarani acredita e busca sem parar a Yvy 
Maraey, a Terra Sem Mal, em busca dela atravessamos mares, 
desertos, e desta vez enfrentando a imensidão do céu, para 
poder hoje dizer-lhes que ela existe em nossos corações, e a 
defenderemos sempre.” (apud DIEGUES, 2006,pp.5,6,7). 

 
 

Considerações finais 
 

Falamos da Literatura Guarani porque entendemos que a palavra 
Guarani, seu discurso se constitui vida Guarani. Literatura, arte e vida se 
confundem (levando para um ainda além), para essa etnia indígena, sujeito 
constitutivo da territorialidade e sociedade brasileira. Porém que, injustamente, 
precisa provar seu espaço, sua cultura, sua humanidade.Falamos do poético 
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Guarani porque admiramos essa cultura poética, tão diferenciada, que se 
assume e que resiste aos apelos de uma cultura não indígena que se quer 
hegemônica, mas que se faz desumana, ultrapassada ao não reconhecer a 
singularidade da cultura indígena. Falamos do poético Guarani, da cultura 
Guarani porque ela é muito diferente e isso vai permitir a muitos conhecê-la, 
pelo menos um pouco dela e porque sabemos que isso vai fazer, também, 
muita diferença.... 

 É passada a hora de reconhecê-la e de escutá-la. Falamos da 
Psicanálise freudo-lacaniana porque nos permite escutar a sabedoria dessa 
cultura que reconhece a constituição de sua subjetividade pelapalavra. 
Falamos de Lévinas porque esse filósofo propõe, com Cherny, uma nova 
humanidade, uma humanidade que se responsabiliza pelo Outro, que 
considera a sua presença. E esse Outro, para nós, entre outros Outros - pois 
são mais de 250 etnias no Brasil, cada uma com sua singularidade e 
encantamento - esse Outro, é também o Guarani.  

Falamos, enfim, pela aposta de que esta leitura pode provocar outras 
leituras e que, quando o não indígena conhecer , na perspectiva do Outro, a 
diversidade que o país tem, os muitos Outros que neste território se assentam, 
suas dificuldades de se colocarem como sujeitos, respeitados e reconhecidos, 
com certeza, essa sociedade se fará mais humana e será sua aliada... Do 
contrário, a apropriação de suas terras de suas heranças simbólicas - tornando 
o Caminho Sagrado um caminho da busca pelo dinheiro e prazer ligeiro - 
seguirá sem limites,e todos nós, pela ação ou silêncio, continuaremos a 
exercer uma violência física e simbólica ao apagarda história o povo indígena 
enquanto sujeitos. 
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 RESUMO  

A diversidade indígena tem sido tema polêmico, de 

resistência por parte da comunidade nacional não 

indígena, pela ausência de alteridade numa sociedade em 

que o diferente é a sua tônica. Temos mais de 250 

comunidades indígenas no país, de diferentes etnias e 

línguas, de uma identidade comum ligada à origem 

autóctone, que lhes garante a unidade na diversidade. 

Mas, a vivência dessa unidade vem sendo dificultada 

desde o período colonial pela homogeneização cultural 

europeia. A Constituição de 1988 marca um novo tempo, 

de valorização à diversidade indígena, garantindo-lhe a 

acessibilidade e plenos direitos democráticos. Este estudo 

se justifica pela necessidade de ampliar o conhecimento 

sobre o tema que motiva intensas reflexões e debates por 

parte de toda a sociedade. Pensamos ser necessária uma 

reflexão mais  aprofundada por parte dos profissionais da 

educação e afins. Desde 1960, com o XXV Congresso 

Mundial da Pax Romana, em Montevidéu, no Uruguai, se 

faz a discussão sobre o papel social da educação e a 

necessidade de que ela transcenda aos limites de seu 

compromisso tradicional com a produção e disseminação 

do conhecimento. A cultura Guarani, toda ela poética, por 

meio da Literatura, pode ser uma chave para se fazer 

essa discussão. Nesse sentido, nossas reflexões tomam 

por base os pressupostos teóricos de Calderón (2005).  

PALAVRAS-CHAVE: diversidade indígena; leis; 

democracia. 
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Introdução 
 

Este estudo pretende apresentar algumas leis brasileiras que se 
destacaram ou se destacam com relação aos direitos indígenas na sociedade 
nacional, buscando refletir sobre a alteridade e a inclusão dessas culturas 
diferenciadas no contexto social de forma mais plena. Buscamos nos incluir na 
temática da poética Guarani por ser, essa etnia, nosso foco de estudo, mas, 
pela razão de que as culturas indígenas, em geral, são naturalmente poéticas, 
vivem uma concepção de mundo em que toda a vida é a própria poesia, 

RESUMO: Há mais de 300 comunidades indígenas no 
Brasil - de diferentes etnias e aproximadamente 200 
línguas - de uma identidade comum ligada à origem 
autóctone, que lhes garante a unidade na diversidade. 
Apresentaremos alguns instrumentos legislativos e 
administrativos - nem sempre em defesa do indígena- as 
que mais se destacam na definição dos direitos sociais 
indígenas no intuito de fazer refletir sobre a alteridade. 
Desde serem considerados relativamente incapazes até 
o reconhecimento da sua autonomia, o percurso foi longo 
e ainda se constrói, porém sem a dinâmica que o 
momento exige.Em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial 
vem garantir a diversidade multiétnica do país, sem ser 
reconhecida de fato nas ações do Executivo e do 
Legislativo.Pensamos ser necessária uma reflexão mais 
aprofundada dessa temática por parte dos profissionais 
da Educação e afins, como os das Letras, da Literatura, 
especialmente, quando se trata da poética Guarani. 
Desde 1960, com o XXV Congresso Mundial da Pax 
Romana, em Montevidéu, no Uruguai, se faz a discussão 
sobre o papel social da educação e a necessidade de 
que ela transcenda aos limites de seu compromisso 
tradicional com a produção e disseminação do 
conhecimento. Mas, é a Constituição de 1988 que firma 
essa atitude, aomarcar um novo tempo, de valorização à 
diversidade indígena, garantindo-lhe a acessibilidade e 
plenos direitos democráticos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: diversidade indígena; leis; 
alteridade. 
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cumpre fazermos um esclarecimento: o que trataremos não se restringe à 
cultura Guarani, diz respeito a todos os povos indígenas do Brasil. Por isso, 
nós nos referiremos indistintamente ao indígena brasileiro. Iniciaremos com a 
educação, que vai abranger os diferentes níveis de ensino. Em seguida 
apresentaremos algumas legislações –instrumentos legislativos e 
administrativos- sobre o indígena desde 1908, quando o país se obrigou a 
implantar políticas na relação índio-Estadopelas denúncias internacionais que 
recebeu por causa dos massacres aos povos indígenas que aqui ocorriam, 
passando pelos Códigos Civis, Estatuto do Índio, SPI, Funai, a Constituição de 
1988, em seus artigos 231 e 232 e alguns projetos que a regulamentam, 
garantindo ao indígena a participação na vida intelectual do país, como o de 
autoria indígena e os direitos e proteção sobre os seus conhecimentos 
tradicionais, o Projeto de Lei 2.057/91 e a proposta alternativa a ele, 
apresentada pelo Governo. A Emenda Constitucional-PEC215/2000, 
transferindo ao Congresso algumas prerrogativas do Executivo no tratamento 
de questões indígenas, por exemplo, entre outras, como a PEC 38 que 
transfere as mesmas prerrogativas ao Senado, ferem e atacam os direitos 
adquiridos constitucionalmente quanto à territorialidade e outras formas de vida 
dos povos indígenas. Em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial vem garantir a 
diversidade multiétnica do país, mas ela não vem sendo reconhecida de fato 
nas ações do Executivo e do Legislativo.. 

 
 

1. A legislação e a Educação Escolar Indígena 
 

A Constituição de 1988, em seus artigos 231 e 232, diferentemente das 
constituições anteriores, por ser mais democrática, reconhece e valoriza a 
multiculturalidade brasileira e, nessa linha, a cultura indígena se torna aceita e 
reconhecidapelo Estado, sem ser mais caracterizada como isolada e devendo 
ser assimilada ou em vias de extinção. Os sensos demográficos, vieram 
comprovando o aumento do número de indígenas no país, com uma 
descendência que continua a valorizar suas tradições, principalmente por meio 
da língua. Exemplo disso são os Xetá do Paraná, já considerados povo 
praticamente extinto, hoje são identificados como tendo uma população de 
mais de 50 pessoas. 

Nesse novo entendimento, políticas públicas para Educação Escolar 
Indígena foram formuladas,estabelecendo-se uma nova postura de 
reconhecimento e valorização dos povos indígenas por parte do Estado 
brasileiro.O Conselho Nacional de Educação criou, em 1999, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena,elaboradas, segundo a 
Funai (2013, p. 14), com a preocupação de manter a diversidade indígena. 

Nessas políticas, os Sistemas de Ensino levaram em conta princípios, 
ideias e práticas educativas discutidos entre o movimento social indígena e 
indigenista, emergente no país em meados da década de 1970.Um movimento 
em que o conceito de educação escolar indígena surgiu como direito, 
caracterizada pela afirmação das identidades étnicas, recuperação das 
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memórias históricas, valorização das línguas e conhecimentos dos povos 
indígenas (FUNAI, 2013,p.15). 

São esses conceitos, pois, que orientam o planejamento das políticas 
públicas. Muitos avanços ocorreram a partir dessas mudanças, mas os direitos 
educacionais dos povos indígenas ainda encontram obstáculos na organização 
dos Sistemas de Ensino no Brasil.Os povos indígenas oferecem a educação 
básica em seus territórios, para que a escola forme crianças, jovens e adultos 
comprometidos com os projetos comunitários de melhoria das condições de 
vida, com afirmação das suas identidades étnicas. 

Prevê-se, assim, a infraestrutura de escolas de educação infantil e pré-
escolar, e ensino fundamental em aldeias indígenas,o fornecimento de 
merenda diferenciada, de acordo com suas tradições e padrões, a criação de 
material didático específico, a inclusão regular no Ensino Médio e o sistema de 
cotas em universidades. Esse sistema de cotas se inclui no que se denomina 
Responsabilidade social do ensino superior. 
 
 
2. Pax Romana e a Responsabilidade Social 
 
  Com o tema A responsabilidade social da universidade, abriu-se o XXV 
Congresso Mundial da Pax Romana, realizado na cidade de Montevidéu, há 
mais de 50 anos, em 1962 (CALDERÓN, 2005, p.53). No contexto da guerra 
fria e,obviamente, considerando os principais atores sociais daquele momento, 
os ideólogos da Pax Romana – movimento de intelectuais e acadêmicos 
católicos que atuam no ambiente universitário – apontavam a 
Responsabilidade social como o dever que a universidade tem para com os 
estudantes,os grupos sociais, o Estado e a Igreja. Ou seja, o que se costumava 
dizer compromisso social da universidade passou a ter, então, um peso maior, 
de Responsabilidade social. 

A guerra fria acabou. Oficialmente, em 1987. Teve início,por outro lado, 
uma transformação econômica mundial célere, gerando um sistema capitalista 
com tal hegemonia, que não menos preocupou ideólogos da ética universitária. 
Essa transformação econômica influenciou até mesmo as Instituições católicas 
que fizeram parte do comando do XXV Congresso Mundial da Pax Romana 
naquele momento histórico da década de 1960 (CALDERÓN, 2005, p. 56).O 
cenário da educação superior brasileira,como um todo, passou, inclusive,por 
profundas mudanças a partir da institucionalização do mercado universitário 
(CALDERÓN, 2000, p. 35). 

Diante desse novo quadro, mais ainda se tornou necessária a proposta 
daquele Congresso, de uma universidade responsável, comprometida com o 
atendimento da sua sociedade, indiscriminadamente. Porém, sem dúvida, 
agora essa proposta encontraria contextos diversos, nem sempre favoráveis. 
Então, a Responsabilidade social ganha novos contornos e grande relevância, 
após o início, em agosto de2004, da operacionalização do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior -Sinaes, o mesmo que se fundamenta, entre 
outros aspectos, no aprofundamento dos compromissos e responsabilidade 
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social. O Sinaes foi Instituído pela Lei n.º 10.861 de 14/04/2004, regulamentado 
pela Portaria n.º2.051 de 09/07/2004. 

Dessa forma, oSinaes, em seu Art. 1º. § 1º. Explicita, entre suas 
finalidades: 

 
(...) a melhoria da qualidade da educação superior, a 
orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente 
da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, 
especialmente, a promoção do aprofundamento dos 
compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 
educação superior, por meio da valorização de sua missão 
pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à 
diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da 
identidade institucional (BRASIL, 2013,p.7). 
 

No seu Art. 3º., inciso III a Lei considera a responsabilidade social uma 
importante dimensão institucional, que deverá ser, inclusive, avaliada como 
constituinte do perfil e da atuação institucional: 

 
A avaliação das instituições de educação superior terá por 
objetivo identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, 
por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e 
setores, considerando as diferentes dimensões institucionais, 
dentre elas, obrigatoriamente as seguintes: (...) III – a 
responsabilidade social da instituição, considerada 
especialmente no que se refere à sua contribuição em relação 
à inclusão social, à defesa do meio ambiente, da memória 
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural (BRASIL, 
2013, p.7). 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos – Parecer CNE/CP 8/2012 (BRASIL, 2013,p.7), é outro dispositivo 
legal que vem em defesa da Responsabilidade social nas Instituições de 
Ensino Superior pela exigência de uma formação de cidadãos éticos, 
comprometidos com a construção da paz, da defesa dos direitos humanos e 
dos valores da democracia, além da responsabilidade de gerar conhecimento 
mundial visando atender aos atuais desafios dos direitos humanos, como a 
erradicação da pobreza, do preconceito e da discriminação. 

E não podemos esquecer que todo o movimento desencadeado pelo 
XXV Congresso da Pax Romana em 1962, mais de duas décadas depois foi 
reforçado pela nova Constituição brasileira: pouco mais de um ano após o fim 
oficial da guerra fria- 1987, o Brasil ganha a sua Constituição mais democrática 
da sua História, a Constituição Cidadã, em 1988. Ou seja, embora o contexto 
social brasileiro tenha sido influenciado sobremaneira pela hegemonia do 
capitalismo após o fim da guerra fria, excludente pela sua natureza, a ética da 
Responsabilidade Social se manteve, muito embora controversa em muitas 
instituições, mas, garantida pelo Sinaes e, ainda, pela Constituição Cidadã, de 
forma direta ou indireta. Em seus artigos 205, 206 e 208, a Constituição atual 
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assegura o direito de todos os à educação (art. 205), tendo como princípio do 
ensino a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola 
(art. 206, I) e garantindo acesso aos níveis mais elevados de ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um (art. 208, 
V), conforme BRASIL (2013,p.8). 

Também o Decreto no. 6.949/09, que dispõe sobre o Programa Nacional 
de Assistência Estudantil-PNAES, promove a inclusão social. O Programa tem 
como finalidade a ampliação das condições de permanência dos jovens na 
educação superior pública federal e, em seu Art. 2º., expressa os seguintes 
objetivos: 

  
democratizar as condições de permanência dos jovens na 
educação superior pública federal; minimizar os efeitos das 
desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão 
do ensino superior; reduzir as taxas de retenção e evasão; e 
contribuir para a promoção da inclusão social pela educação 
(BRASIL,2013,p.10). 
 

O Decreto no. 7.611/11, outra legislação preocupada com a igualdade 
social, recomenda a transversalidade curricular das temáticas relativas aos 
direitos humanos. O Documento define como princípios da educação em 
direitos: “a dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e 
valorização das diferenças e das diversidades, a laicidade do Estado, a 
democracia na educação, a transversalidade, vivência e globalidade, e a 
sustentabilidade socioambiental” (BRASIL, 2013,p.11). 

A educação de qualidade para todos está colocada nesses dispositivos 
legais acima citados, no âmbito nacional e internacional, como 
responsabilidade social não só das universidades como de todas as instituições 
de ensino, superior, principalmente. Na perspectiva do ensino superior, 
Sampaio (2004, p. 91) nos aponta que a inclusão se faz a tônica, numa 
categoria ética que pergunta pelo sentido e pela relevância do ensino e da 
pesquisa e aponta a alteridade – ou a arte de amar – como elemento 
constitutivo do fazer universitário, partindo do princípio de que só a arte de 
amar – ou a preocupação com o outro – pode ajudar a aprender como se 
aprende a desenvolver a abertura ao direito da existência do outro como um 
valor inalienável. 

Dessa forma, diante da Legislação brasileira,provocada já pelo XXV 
Congresso da Pax Romana,pela Responsabilidade social que decretou, 
também por causa da Carta Magna de 1988, a diversidade indígena nacional 
tem seu espaço previsto nas redes de ensino público no país. Mas, a conquista 
por esse espaço regulamentado e respeitado pela sociedade envolvente, vem 
sendo árdua. À revelia da legislação, ainda há muito preconceito, temores, que 
impedem a implementação das Leis e dificultam essa inclusão indígena por 
vias indiretas, como, na escola, exigências curriculares, disciplina, métodos e 
outros meios cerceadores aos estudantes com diferenças culturais muito 
acentuadas. Fora da escola, também as lideranças políticas retardam a 
regulamentação dos seus direitos e eles, sem representação política nas 
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instâncias do poder, ficam em desvantagem, vendo esses seus direitos serem 
modificados por medidas que alteram a própria Constituição. O Estatuto do 
Índio, por exemplo, legislação ultrapassada, continua a vigir, o que muito 
prejudica a autonomia dos indígenas. Segue legitimando ainda 
comportamentos arcaicos para o momento atual em nosso país, de alteridade e 
de autonomia para os povos indígenas. 

 
 

3. O Estatuto do Índio e o(s) Código(s) Civil(is) 
Brasileiro(s); SPI, Funai e outras legislações 
 

As Constituições de1824 e de 1889 não mencionam o indígena 
brasileiro. Considerando o início do período republicano -após longa e 
dramática história da colônia e do Império-, foi apenas em 1910que o Brasil 
criou mecanismos jurídicos e administrativos específicos, em âmbito federal, 
para orientação e condução das relações junto aos povos indígenas, tendo 
havido um hiato ou vazio legislativo de pouco mais de vinte anos para os 
indígenas brasileiros (CUNHA& SALZANO, 1992) após a promulgação da 
República. Esse vazio permitiu que cada província legislasse e atuasse 
livremente na promoção da catequese e da civilização desses indígenas, de 
forma a lhes trazer trágicas consequências. 

Nesse ano, de 1910, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio-SPI. Não 
por reconhecimento do Brasil para com os deveres e direitos de seus 
indígenas, mas por consequência de uma forte acusação que recebeu, em 
1908, no XVI Congresso dos Americanistas ocorrido em Viena, em função dos 
massacres que aqui ocorriam, em nome da colonização e do progresso e por 
parte de companhias de colonização, de comerciantes de terra e do governo.A 
denúncia foi feita pelo naturalista e etnógrafo tcheco Albert Vojtech Fric que 
trabalhara no Brasil de 1906 (apud SANTOS2013, p.442, cf STAUFER, 1960: 
169-172). 

De acordo com Santos (2013), as denúncias de Fric repercutiram na 
imprensa europeia e, no Brasil, provocou polêmicas pela interferência do 
professor Hermann VonIhering, diretor do Museu Paulista, ao refutar as 
declarações doetnógrafo tcheco, argumentando que, referindo-se aos kaingang 
de São Paulo, “os índios não representam um elemento de trabalho e 
progresso”e propondo o seu extermínio (apud SANTOS, 2013, p.443,cf. 
STAUFER 1960: 177, SANTOS:1973: 116-120). 

E foi a partir dessa polêmica que o nacionalismo embrionário da Velha 
República, inspirado no positivismo, recolocava a questão indígena como 
responsabilidade do Estado, criando em 1910, o Serviço de Proteção aos 
Índios (SPI). Os ideais de Fric e dos que o acompanhavam, afinal, 
prevaleceram. 

O SPI durou até 1967, sem ter apresentado significativas mudanças no 
quadro de tratamento aos direitos dos indígenas, sendo então substituído pela 
Funai: 
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Em 1967, o governo militar resolveu extinguir o Serviço de 
Proteção aos Índios. Uma série de escândalos recentes, 
envolvendo entre outros a utilização do patrimônio indígena 
e o uso do índio como mão-de-obra escrava, orientou a 
decisão do poder militar. Pretendia-se, com essa iniciativa, 
minimizar a repercussão que tais acontecimentos estavam 
tendo no exterior.Em substituição ao SPI, o governo criou a 
Fundação Nacional do Índio(Funai). A este órgão foram 
acometidas todas as atribuições de defesa e tutela das 
populações indígenas no país, visando a sua “integração à 
comunidade nacional (SANTOS, 2013,p.446) 
 

Embora a Funai tenha sido criada com o objetivo de superar os 
impasses do SPI, acabou também por reproduzi-los a seu tempo. Inserida no 
período da ditadura militar (1964-1984), que buscou reformar a estrutura 
administrativa do Estado e desenvolver o interior do país, pouco conseguiu 
avançar com relação aos direitos indígenas. No projeto de governo da ditadura 
militar, as políticas indigenistas foram integradas aos seus objetivos, 
subordinadas aos planos de defesa nacional, construção de estradas e 
hidrelétricas, expansão de fazendas e extração de minérios. Alguns órgãos 
foram criados para dinamizar esses objetivos: Conselho de Segurança 
Nacional (CSN), Plano de Integração Nacional (PIN), Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM). 

O Estatuto do Índio foi promulgado em 1973 com a Lei 6001, que dispõe 
sobre as relações do Estado e da sociedade brasileira com os índios. Ela teve 
como base o Código Civil (Lei 3.071/16), de 1916, que afirma que "todo homem 
é capaz de direitos e obrigações na ordem civil". Mas,esse Código considera 
também que algumas pessoas não têm a mesma capacidade de exercer seus 
direitos. Em seu art. 5º tal lei afirma que "são absolutamente incapazes de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, os loucos 
de todo o gênero, os surdos-mudos, que não puderem exprimir sua vontade”. 

 Esta lei afirma também que são relativamente incapazes para certos 
atos "os maiores de16 anos e menores de 21, os pródigos (pessoas que 
assumem comportamentos irresponsáveis) e os silvícolas", ou seja, os índios. 
E, como considera que os índios não são totalmente capazes de exercerem 
seus direitos, determina que eles sejam "tutelados" até que estejam integrados 
à "civilização do país".  

Sendo relativamente incapazes, precisariam ser tutelados pelo Estado 
por meio de um órgão indigenista. Assim, de 1910 a 1967, o índio foi tutelado 
pelo Serviço de Proteção ao Índio-SPI e, a partir de 1967, pela Fundação 
Nacional do Índio- Funai. 

Nesse quadro, o Estatuto do Índio reafirmou as premissas do SPI, da 
Funai sem dialogar com esse órgão na ampla defesa dos direitos indígenas. A 
própria Funai não correspondeu à defesa dos indígenas conforme projetada 
por seus ideólogos. 
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Há que se destacar, num parêntese, entre as décadas de 1940 e 1960, 
os irmãos Villas-Boas no seu trabalho no Brasil central.Foram os responsáveis 
pela concepção, em 1952, do Parque Nacional do Xingu. Previam limites muito 
maiores que os vigentes, incluindo as cabeceiras dos principais rios, mas que 
acabaram por ficar fora do parque, circundadas por cidades, pastagens e 
plantações de soja que ameaçaram e ainda ameaçam seriamente a vida dos 
povos indígenas habitantes na região. 

SPI ou Funai, enfim, a tutela do índio continuou e soava antagônica em 
uma sociedade que se pretendia  colocar na vanguarda da democracia.  

A Constituição de 1988, vem, portanto, e extingue a tutela; ela não mais 
existe, não se fala, inclusive, em órgão indigenista, responsabilizando a União 
na proteção e no cuidado com os direitos indígenas. Em seu Art. 232, 
reconhece a capacidade processual dos indígenas, ao dizer que os índios, 
suas comunidades e organizações, são parte legítimas para ingressar em juízo, 
em defesa dos seus direitos e interesses. O que lhes dá plenas condições de 
entrar em juízo contra mesmo o Estado. 

Já o Código Civil de 2002, embora retire os índios da categoria de 
relativamente incapazes, que havia no Código anterior, de 1916, dispõe que a 
capacidade dos índios será regulada por legislação especial. Seguem lentas e 
controversas as propostas em tramitação no Congresso para rever a legislação 
ordinária relativa a direitos indígenas. A partir de 1991 foram apresentados 
projetos pelo Executivo e por deputados para regulamentar dispositivos 
constitucionais e para que a velha legislação se adeque aos termos da 
Constituição atual.Em 1994, uma proposta de Estatuto das Sociedades 
Indígenas foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas ainda está em trâmite. 
A falta de representatividade política dos índios no âmbito do poder legislativo 
tem sido grande obstáculo para os avanços e causado, inclusive, retrocessos, 
principalmente no seu direito à terra (FUNAI, 2013, p. 91). 

Um novo Estatuto dos Povos Indígenas, substituindo o de 1973 foi 
apresentado ao Congresso e aguarda ser votado, o Estatuto das Sociedades 
Indígenas, que deve garantir aos povos indígenas sua sobrevivência como 
sociedades diferenciadas, estabelecendo que o governo deve prestar serviços 
básicos de educação e saúde e a apoiar os projetos culturais, econômicos e 
ambientais dos índios, como faz com toda a sociedade brasileira, porém com 
maior atenção a eles. Deixar de considerar os índios relativamente incapazes 
significa abolir a tutela, pois: 

 
A existência da tutela atrapalha a livre expressão política dos 
índios, a administração direta dos seus territórios, o seu acesso 
aos serviços públicos, ao mercado de trabalho, às linhas 
oficiais de crédito etc. Além de reduzir a capacidade civil dos 
índios, a tutela é um obstáculo à autogestão das terras e dos 
projetos de futuro dos povos indígenas.  

 
Existem ainda duas propostas de lei que procuram garantir proteção e 

direitos aos índios sem considerá-los incapazes:o Projeto de Lei 2.057/91, 
conhecido como o Substitutivo do Deputado Luciano Pizzatto; e a proposta 
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alternativa que o governo apresentou recentemente aos índios. Essas duas 
propostas continuam reconhecendo a obrigação do Estado de dar assistência 
aos índios nas áreas de saúde e educação, estabelecendo uma série de novos 
direitos, que não existem no atual Estatuto do Índio. 

Esse Projeto de Lei 2.057/91 protege a autonomia intelectual indígena, 
pois reconhece a autoria indígena, os usos dos conhecimentos tradicionais 
indígenas, o direito de propriedade intelectual, considerando crime o seu uso 
indevido pelos não indígenas. 

Em 2009 teve início a reestruturação da Funai e se procura ainda 
modernizá-la na sua adequação à nova Constituição. Em 2010, o Estatuto da 
Igualdade Racial vem garantir a diversidade multiétnica do país, sem ser 
reconhecida de fato nas ações do Executivo e do Legislativo. 

E tramita também, no Congresso,a Proposta de Emenda à Constituição-
PEC 215/2000, cujo objetivo é levar para esse órgão a demarcação e 
homologação de terras indígenas, quilombolas e de áreas de conservação 
ambiental, tirando do Poder Executivo a atribuição que lhe outorga a 
Constitucional atual. Essa proposta é rejeitada pelos indígenas que, sem 
representação política, sabem os riscos que correm em perder os direitos que a 
Carta Magna lhes garante em seus artigos 231 e 232. Esta PEC e ainda outras 
legislações são verdadeiras armas no ataque sistemático contra os direitos dos 
povos indígenas brasileiros. Diante da PEC 215/2000, da PEC 38 e de todas as 
injustiças que vêm acontecendo, buscando anular as conquistas indígenas, 
movimentos sociais e acadêmicos se destacam, como este, de 02 de outubro 
de 2013, em Brasília/DF: 

 
O Laboratório de Estudos e Pesquisa em Movimentos 
Indígenas, Políticas Indigenistas e Indigenismo – LAEPI, 
vinculado ao Centro de Pesquisa e Pós-Graduação Sobre as 
Américas – CEPPAC da Universidade de Brasília (UnB)e o 
Grupo de Pesquisa em Direitos Étnicos – MOITARÁ, da 
Faculdade de Direito da UnB, tem a honra de convidar V.Sª 
para participar do Colóquio Interdisciplinar sobre Povos 
indígenas e Demarcações de terras: a resistência, o confronto 
e os desafios jurídicos e antropológicos. 
Diante do atual cenário, de graves violações aos direitos dos 
povos indígenas, decorrentes, em grande parte, da demora nos 
processos de demarcação de suas terras, o Colóquio tem por 
objetivo refletir e debater sobre os avanços, retrocessos e 
desafios na concretização dos direitos dos povos indígenas 
previstos na Constituição Federal, acerca do atual modelo de 
demarcação das terras indígenas, sob a perspectiva do direito, 
da antropologia e de áreas conexas, oportunidade em que se 
discutirá sobre a Proposta de Emenda Constitucional nº 215 e 
oProjeto de Lei Complementar nº 227, em trâmite no 
Congresso Nacional. 
Será elaborado manifesto de apoio aos povos indígenas e à 
atuação dos/as antropólogos/as nos processos demarcatórios 
a ser encaminhado à Câmara dos Deputados, ao Senado 
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Federal, ao Supremo Tribunal Federal e a outras entidades 
profissionais e científicas. 
Participam do Colóquio as entidades organizadoras (LAEPI e 
MOITARÁ), a Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos 
Povos Indígenas do CFOAB,os representantes da Articulação 
dos Povos Indígenas do Brasil – APIB e do Centro de 
Desenvolvimento Sustentável – CDS/UnB, com data prevista 
para o dia 02 de outubro de 2013, às 9:30, no Centro Cultural 
Evandro Lins e Silva, do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil – CFOAB, Edifício Sede, no SAS – 
Quadra 05 – bloco N – lote 02, em Brasília – DF (SILVA & 
CASTILHO, 2013). 

 
Portanto, os índios não são ainda de fato livres para viverem os direitos 

que lhes são consagrados pela Constituição atual, muito pelo descaso político 
em regulamentar e atualizar essa legislação, o que favorece interesses 
principalmente econômicos, mas também muito pelo desconhecimento dos 
brasileiros de sua própria história, não sendo a voz do indígena considerada 
constitutiva dessa história, pelo apagamento dela na discussão político-social 
cotidiana. Mas, muito ainda, pelo apagamento dessa voz nos currículos 
escolares e na comunidade universitária, apesar das aberturas que se colocam 
pela legislação dos sistemas de ensino no cumprimento, mesmo que frágil, dos 
princípios da Carta Magna. 

A diversidade indígena é um tema complexo, pois cada comunidade 
indígena do país possui seus próprios códigos de conduta e suas próprias 
tradições, havendo muita diferenciação entre si.Há mais de 250 comunidades 
indígenas no país, de diferentes etnias e aproximadamente 180línguas, mas, 
de uma identidade comum ligada à origem autóctone, o que lhes garante a 
unidade na diversidade. A pluralidade étnica marca a nacionalidade brasileira e 
a enriquece, o que significa, para a sociedade como um todo, a necessidade 
urgente de aprender a conviver com o princípio de alteridade. 

 
 

Considerações Finais 
 

O XXV Congresso Mundial da Pax Romana, realizado em 1960, em 
Montevidéu, no Uruguai, fez a discussão sobre o papel social da educação e a 
necessidade de que ela transcenda aos limites de seu compromisso tradicional 
com a produção e disseminação do conhecimento. Ao estabelecer, como 
resultado, a Responsabilidade Social como um compromisso ético para as 
universidades, estruturou as bases para a inclusão, acessibilidade e 
permanência dos excluídos do processo social na educação superior brasileira, 
que acabou se estendendo a todos os níveis de ensino e ao indígena. Mas, foi 
a Constituição brasileira de 1988 que assegurou essa conquista, quando 
reconheceu a pluralidade étnica e cultural da sociedade nacional, abrindo a 
possibilidade concreta da vivência da alteridade no país e reconhecendo-o 
como sujeito e dono de sua própria voz. 
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A perspectiva assimilacionista, que entendia os indígenas como 
categoria social transitória, já que supunha sua extinção ou seu apagamento 
cultural definitivo, é derrubada pela nova Carta Magna e eles passam a ser 
incorporados à comunhão nacional. A Carta não fala em tutela ou em órgão 
indigenista, mas mantém a responsabilidade da União de proteger e fazer 
respeitar os direitos indígenas. A Proposta de Emenda Constitucional-
PEC/215/2000, hoje em tramitação no Congresso, entretanto, ameaça passar a 
esse Congresso a prerrogativa de ser o Executivo responsável pelos cuidados 
e proteção aos seus direitos, o que torna esses direitos vulneráveis, já que os 
indígenas não possuem representatividade política e não terão votos 
suficientes na sua defesa. No mesmo sentido, há a PEC 38 que leva ao 
Senado essa prerrogativa de demarcação de terras. 

Com relação à capacidade civil dos indígenas, eles deixam de ser 
considerados relativamente capazes. A Constituição reconhece, em seus 
artigos 231 e 232, a capacidade processual ao dizer que os índios, suas 
comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo na 
defesa dos seus direitos e interesses, inclusive contra seu próprio tutor, o 
Estado. Isso abre, aos indígenas, as portas para uma ampla defesa, mas os 
congressistas hesitam em regulamentar e implementar de fato os dispositivos 
legais para efetivar tais conquistas.Movimentos sociais e acadêmicos lutam na 
busca de regulamentação da Constituição e de não deixarem se perder as 
conquistas indígenas. 

Diante das novas leis brasileiras, a diversidade indígena encontrou seu 
espaço. Porém, a efetivação dessas leis depende muito mais que serem 
escritas, simplesmente lidas, conhecidas - dependem de que sejam sentidas 
como verdadeiras, legítimas, respeitadas por uma atitude consciente de toda a 
sociedade nacional. Dependem da alteridade, algo que o Brasil nunca 
entendeu, mas que, hoje, mesmo que por imposição da atual Constituição, 
deve ser aprendido e vivenciado. 

Atualmente verdadeiras armas em forma de instrumentos legislativos e 
administrativos se preparam para atacar violentamente os direitos dos povos 
indígenas brasileiros. Em torno da defesa desses povos muitos movimentos 
sociais e acadêmicos se organizam, mas a conscientização nacional se mostra 
frágil. A alteridade, o respeito à ancestralidade, à história do país inexiste, de 
forma geral, na sociedade brasileira. O Estatuto da Igualdade Racial, de 2010 é 
um avanço nesse sentido, mas é muito pouco reconhecido. 

Nesse quadro social de instabilidade jurídica pela dificuldade de se viver 
a alteridade no país, vivem precariamente, pois, as muitas populações 
indígenas brasileiras. São mais de 300 comunidades indígenas, mais de 200 
línguas, 82 povos isolados e 32 deles já confirmados. A diversidade indígena 
está legitimada pela Constituição. Entre elas, a população indígena Guarani 
que, poética e extremamente diferenciada dos padrões hegemônicos da 
sociedade capitalista que a circunda, incapaz de lhe aceitar na sua religiosa 
busca da Terra Sem Mal, vaga, incompreendida, na busca de sua 
territorialidade perdida. 
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MUNDO GUARANI E LITERATURA 

Sinclair P. Casemiro (USP – UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

O mundo Guarani, por ser poético, se confunde com 

literatura, arte. Algumas discussões sobre as diferenças 

entre mitos, fábulas, contos e lendas, poemas, serão 

experimentadas, tendo em vista as produções culturais 

Guarani. Sem, no entanto, pretender classificar o universo 

poético Guarani. Já existe uma significativa produção 

escrita e exposta ao público, de Literatura Guarani. 

Autores indígenas vêm se destacando, como Daniel 

Munduruku. Em “Contos Indígenas Brasileiros”, depois de 

apresentar o valor da palavra que encanta e dá direção à 

cultura indígena, sinônimo de “Verdade” para essa cultura, 

de poesia e encantamento, por meio de seus mitos, faz 

um apanhado deles em várias aldeias do Brasil e os 

denomina “contos”. Recurso comunicativo para alcançar o 

interlocutor não indígena, essa denominação, como o 

próprio autor implicitamente sugere, não descaracteriza a 

identidade cultural que a palavra, espiritualizada e 

cosmogônica, empresta a culturas indígenas, 

“desenfornadas” e livres das classificações da cultura não 

indígena. Os conceitos racionalistas, bem como os 

conceitos místicos das diferentes culturas precisam ser 

relativizados num mundo que se tornou planetário, de 

vivências plurais. Essa questão, comparando 

paralelamente gêneros literários, é o que abordaremos 

nesta comunicação.  

PALAVRAS-CHAVE: mundo Guarani; mitos; literatura. 
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MUNDO GUARANI E LITERATURA 

Sinclair P. Casemiro (USP – UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introdução 
 

Quando lemos as narrativas que os Guarani contam, ou que são 
contadas por autores não indígenas a partir do que deles ouvem, transcritas 
em diferentes aportes textuais, percebemos a dúvida na indefinição de sua 
tipologia: mito, lenda, fábula, conto, poesia. Ocorre que essas denominações 
são utilizadas na perspectiva não indígena do entendimento do mundo 
Guarani. Na perspectiva Guarani, tais narrativas têm um sentido cosmogônico, 
de Verdade, como diz Munduruku (2005). Mesmo quando ficcionais, seus 
objetivos são de encaminhar as vivências tradicionais, dirigir a sua 
espiritualidade, continuar essa tradição na resistência material e espiritual de 
sua cultura ou mesmo marcar sua identidade e subjetividade no convívio 
multiétnico da sociedade nacional. A tipologia de mitos, contos, lendas, etc., 
fruto da racionalidade ocidental e aprendida no contato, é recurso a que se 
apegam para equacionar a comunicação, adequá-la, tornar possível suas 

RESUMO: O mundo Guarani, por ser poético, se 
confunde com literatura, arte, ao tempo em que superam 
essas e quaisquer classificações. Tipologias serão 
apresentadas, tendo em vista as produções culturais 
Guarani, respeitando a sua singularidade ao colocarem 
nelas, os Guarani,a própria alma, a verdade, a partir do 
sentido que a palavra nhë’e (palavra-alma) possui para 
sua cultura. Já existe uma significativa produção escrita 
de Literatura Guarani, em que autores indígenas vêm se 
destacando, como o Guarani Jekupe, que propõe o 
entendimento da Literatura,ao tratar das produções 
indígenas, em duas divisões:a Literatura Nativa, escrita 
pelos próprios indígenas e a Literatura Indígena, escrita 
por não indígenas. Também se destaca Munduruku em 
Contos Indígenas Brasileiros(2005): ao apresentar o 
valor da Palavra- que encanta e dá direção à cultura 
indígena, sinônimo de Verdade para essa cultura, de 
poesia e encantamento, por meio de seus mitos,faz um 
apanhado deles em várias aldeias do Brasil e os 
denomina Contos Indígenas Brasileiros. A Palavra, 
espiritualizada e cosmogônica, empresta a culturas 
indígenas, desenfornadas e livres de preocupação com 
classificações, a constituição de sua própria identidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: mundo Guarani; tipologias; 
literatura. 
 



 

 

 

537 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

537 

leituras no universo literário não indígena, porém isso não interfere no 
sentimento que experimentam ao vivenciá-las enquanto estruturas não apenas 
de textualidade, mas da própria vida. E, por outro lado, essa tipologia, de 
perspectiva não indígena, tem uma razão que extrapola os limites dessa 
adequação.  Isso tem razões históricas, que resultam da concepção política 
que orientou até então o contato entre as culturas indígenas e não indígenas. 

O autor Guarani Jekupé (2010) esclarece a diferença entre Literatura 
Indígena e Literatura Nativa, partindo principalmente do critério de autoria: a 
Literatura Indígena é aquela contada e escrita pelo não indígena sobre o que 
ouviu dos indígenas. E a Literatura Nativa é aquela contada e escrita pelos 
próprios indígenas, são autênticas e partem de sua vivência, mesmo sendo 
narrativas de ficção. 

Após a Constituição de 1988, que finalmente reconhece o indígena 
como sujeito autônomo, que reconhece as culturas indígenas como 
constitutivas da realidade nacional, ou seja,reconhece uma nacionalidade 
brasileira plural e multiétnica, legitima tardiamente, muito embora,  a voz 
indígena na sua autonomia, singularidade. O que, então, significa dizer que 
suas tradições de contar, tradição de saberes, de narrativas envoltas num 
sagrado e espiritualizado, num poder de magia que encantam e que as 
diferenciam radicalmente, sejam manifestadas sem restrição alguma, sem 
equações ou adequações ao dizer não indígena, salvo por desejo criativo e/ou 
recurso poético do autor indígena, livre para se posicionar, imaginar e contar a 
quem, como, quando e por que quiser. Assim, conhecer um pouco do mundo 
Guarani e da sua Literatura Nativa, toda ela poética, se faz necessário para 
entendermos o que, por trás dela, se omite: uma cultura outra, autônoma, que 
muito tem a enriquecer o universo brasileiro e a Literatura nacional com a sua 
diferença, mas que permanece pouco conhecida. 

Convidamos a essa reflexão e sugerimos pensar em sentidos livres,que 
não descaracterizem o valor de Verdade que seu discurso carrega. Uma 
denominação que seja apropriada, nesse intento, para abordar o conceitual de 
suas narrativas e seus demais discursos, numa unidade de sentido que leve 
essa Verdade na sua mensagem única e singular, para além das 
fragmentações tipológicas da perspectiva não indígena. 
 Mas, sentimos, principalmente pelo dizer de autores indígenas como 
Jekupé, Cacique Benite, Munduruku e pela vivência no tekoha Verá Tupã’i de 
Campo Mourão-PR, que essa preocupação vai além da cultura indígena 
Guarani, ela vale para as culturas indígenas em geral. E extrapola a 
diversidade de tipologias, porque o sentido que possuem é totalizante, sendo 
manifestado numa unidade conceitual em que apenas a Palavra compreendida 
de forma cosmogônica e mágica pode dar suporte. Dessa forma, pensamos 
compreendê-los como saber indígena. 

Por saber indígena entendemos as narrativas e demais produções 
discursivas indígenas, ficcionais ou não, de conhecimentos práticos ou não, de 
conhecimentos científicos e tecnológicos próprios, conhecimentos 
cosmogônicos, que são tradicionalmente contadas nas aldeias como valor 
constituinte de sua cultura, que dão direção e sentido a toda a sua vivência. E 
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que são contadas aos não indígenas por outros objetivos, sendo que esses não 
indígenas, como estudiosos, pesquisadores e seus representantes legais ou 
mesmo como visitantes,repassam à sociedade não indígena como um todo.  

Entre os indígenas há narrativas que nem sempre são permitidas à 
divulgação seja na oralidade ou na escrita. Entre os Guarani, por exemplo, 
algumas dessas narrativas só são permitidas dizer e ouvir no seu espaço 
sagrado que é a Casa de Reza –Opy. E é ali onde apenas eles e apenas 
aqueles não indígenas-juruás, dignos ou aceitos pela sua cultura podem 
escutá-las pela voz do Xamoí. São esses discursos, esse saber que permitiram 
e permitem a continuidade de suas existências, de suas culturas. 

 
 

1. Mitos, Fábulas, Lendas, Contos, Poesia 
 

Não raras vezes uma mesma narrativa indígena é transcrita para a 
Literatura não Indígena como Mito ou Lendaou Conto ou Fábula ou Poesia. 
Vamos brevemente fazer uma apresentação dessas tipologias. 

Mito etimologicamente vem do grego, mythus, “fábula”, pelo latim 
mythu(CUNHA, 1982,p.525;AURÉLIO, 1974, p.931). Para o etimologista 
Cunha:“sm. ‘narrativa, geralmente de origem popular, sobre seres que 
encarnam simbolicamente as forças da natureza, aspectos da condição 
humana´’fábula’ ‘representação idealizada de um estado da humanidade em 
um passado remoto ou num futuro fictício”. Etimologicamente, pois, mito e 
fábula se confundem num traço de não realidade. Na atribuição geralmente de 
origem popular, a definição atribui diferenças entre culturas erudita e popular, 
deixando entrever um traço hierárquico entre ela se creditando esse tipo de 
narrativa à última em especial. Quanto ao tempo, é passado ou futuro a 
representação que o mito traz e ela é fábula sempre idealizada, metafísica por 
entidades não definidas: seres que encarnam simbolicamente a natureza e a 
condição humana. Ou seja, contempla a dimensão humana fragmentariamente 
(aspectos da condição humana) e a condição metafísica; o tempo é não-
presente, não-real e fábula, como seu sinônimo, traz um traço de não-verdade. 

Para o dicionarista Aurélio (1974,p.931), mito é narrativa de tempos 
fabulosos ou heroicos, de significação simbólica, geralmente ligada à 
cosmogonia e referente a deuses encarnadores da força da natureza e/ou 
aspectos da condição humana, representação de fatos ou personagens reais, 
exagerada pela imaginação popular, pela tradição popular, enfim, mito traz 
também traços de um tempo que não é este, de uma realidade que não é esta, 
de uma não verdade para os critérios de nosso mundo da razão. Quando fala 
em mito da caverna, na filosofia, de Platão, define o mito como figurando o 
processo pelo qual a alma passa da ignorância à verdade. 

Enfim, o que percebemos é uma disjunção da razão, da objetividade 
com relação à imaginação, à subjetividade, contemplando-as de forma opostas, 
contraditórias e atribuindo ao racional, objetivo aspectos de uma cultura 
superior - a erudita em detrimento de uma cultura popular, o que também se 
faz de forma disjuntiva. 
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Mircea Eliade (2010), mitólogo, apresenta o seguinte conceito: 
 

O mito conta uma história sagrada; ele relata um 
acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso 
do “princípio”. Em outros temos, o mito narra como, graças à 
façanha dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a 
existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um 
fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento 
humano, uma instituição.  

 
O mitólogo remete ao sagrado e a um tempo passado, de princípio,em 

realidades totais ou fragmentadas e mesmo institucionais. 
Lévi Strauss, como antropólogo que estudou diversas comunidades 

indígenas na América do Norte e na América do Sul (no Brasil), apresenta um 
conceito mais historicizado, sem perder a ideia de origem: “O mito é a história 
de um povo, é a identidade primeira e mais profunda de uma coletividade que 
se quer explicar.” LEVY_STRAUSS, 2010).  

Na definição da psicanalista Fragoso, o mito tem também a marca de 
origem e é tradutivo da forma como cada civilização se entende e se interpreta 
assim como entende e interpreta outras civilizações: “O mito constitui uma 
realidade antropológica fundamental, pois ele não só representa uma 
explicação sobre as origens do homem e do mundo, em que vive, como traduz, 
por símbolos ricos de significado, o modo como um povo ou civilização entende 
e interpreta a civilização” (FRAGOSO, 2013). 

A fábula - mithu em latim, que levou ao grego o sentido de mythus, para 
Cunha (1982,p.342) e Aurélio (1974,p.604) tem o sentido explícito de alegoria, 
imaginação com fins morais e via de regra com personagens animais, trazendo 
como sinônimos lenda, mito. Há também outra origem etimológica: do 
lat. Fari (falar) e do gr. Phaó (dizer, contar algo), que traz a mesma definição. 

A lenda em Aurélio (1974,p.829) tem a etimologia de “coisas que devem 
ser lidas” e a tradição popular. Cunha, em seu dicionário etimológico 
(1982,p.469) remete diretamente ao verbo ler, onde a define como narrativa, 
conto, legenda. Na literatura,as lendas inicialmente contavam histórias de 
santos, mas ao longo do tempo o conceito se transformou em histórias que 
falam sobre a tradição de um povo e que fazem parte de sua cultura. Narrativas 
transmitidas oralmente com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos 
ou sobrenaturais. Assim, há mistura de fatos reais com imaginários, história e 
fantasia; vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas pela 
imaginação do povo.  

A definição de conto é apresentada pelos dicionarista Aurélio 
(1974,p.174) como uma forma deverbal de contar e o autor remete  conto a 
uma narração falada ou escrita, um engodo, embuste, mentira, invenção, peta, 
puerilidade. O etimologista Cunha (1982,p.211) remete conto a contar(p.210), 
como relatar e narrar. Para os literatos, a tipologia conto tem sem sempre uma 
definição convergente. Duarte (2013), assim o define: 
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Perfaz-se de todos os elementos que compõem a narrativa, ou 
seja, tempo, espaço, poucos personagens, foco narrativo de 1ª 
ou 3ª pessoa, corroborando em uma sequência de fatos que 
constituem o enredo, também chamado de trama.. 
É um dos fatores de total relevância, é que o enredo apresenta-
se de forma condensada e sintética, centrado em um único 
conflito. Tal característica tende a criar o que chamamos de 
unidade de impressão (DUARTE, 2013). 

 
Essa definição marca uma tipologia estruturada em conflito e busca de 

resolução, nem sempre presente, algumas vezes a se complementar pelo 
leitor.O conto remete geralmente à realidade presente, mas também se marca 
pela narrativa de um passado histórico, real, ou mesmo irreal, surreal. Porém, 
sempre em torno do conflito único, de poucos personagens e de forma 
sintética. 

Conforme percebemos, as definições de mito, fábula, lenda e conto 
apresentam em comum a disjunção entre o que é real e imaginário, o que 
pertence ao tempo primordial, de origem e o que pertence ao tempo histórico. 
Ainda o sentido de realidade se procura separar entre o que é pertencente a 
uma dimensão do mundo real, surreal, físico e o que é pertencente ao mundo 
sagrado, metafísico, entendidos esses últimos como sendo uma dimensão não 
racional, não própria do mundo objetivo, terreno. Os dicionaristas remetem a 
destinação dessas tipologias geralmente à cultura popular, fazendo também 
uma disjunção entre as culturas como sendo erudita ou popular. Nesse sentido, 
o mitólogo, o antropólogo e a psicanalista divergem do dicionarista e 
etimologista, pois nenhum deles, ao definirem mito, hierarquiza as culturas, fica 
implícito ou não o sentido de civilização. Fábula e conto trazem o sentido, no 
dicionarista, a não verdade, o engodo, muito mais em conto, embora esse 
sentido esteja presente também em mito,lenda e fábula para o dicionarista e o 
etimologista. Para o literato, conto é narrativa de ficção. 

Na perspectiva indígena Guarani, a Palavra é cosmogônica e leva a 
essas denominações um sentido totalizador, misterioso e com magia traduz a 
sua vivência, sem fragmentação. A Palavra, sendo sagrada, é mística e está 
em primeiro plano para a sua cultura, acima dessas denominações tipológicas. 

Munduruku (2005,p.4),  ao apresentar os mitos de várias etnias 
indígenas brasileiras que selecionou para narrá-los como contos, em Contos 
Indígenas Brasileiros, esclarece que para a cultura indígena em geral o que 
importa é a magia e o encantamento que ela, a Palavra, revela e a que ela 
conduz “Mesmo vivendo numa época em que a tecnologia impera e coloca a 
Palavra – aqui como sinônimo de Verdade – em segundo plano...” Mais adiante 
(p.5),assim se manifesta: 

 
Muitos dos personagens que por aqui passam não são criação 
de uma mente insana, mas são personagens vivos de uma 
realidade repleta de mistérios com seus seres, espíritos, 
duendes, encantados, bruxas; seres com os quais as pessoas 
se relacionam, aprendem, crescem, brincam, brigam; seres que 
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metem medo nas crianças e adultos; seres que embalam a 
fantasia e alimentam os mistérios da própria existência. 

 
Ou seja, a vivência indígena se povoa de mistérios e misteriosos seres, 

encantamentos, o poético está em sua Palavra e em sua existência real. 
Por fim - continuando as tipologias -, a poesia, na perspectiva não 

indígena é conceituada como: “a arte de escrever em versos, aquilo que 
desperta o sentimento do belo” (CUNHA, 1982, p. 617). A segunda parte dessa 
definição vale para a perspectiva indígena em geral.  E vale especialmente 
para o Guarani, considerando a sua língua como um todo, já que toda ela é 
poética,melódica e sagrada, bela, pela própria definição de linguagem: nhë’ e – 
palavra-alma e que se intensifica nas suas intenções continuadas conforme a 
autoria de quem as pronuncia: nhë’e – palavra-alma; nhë’eporä – belas 
palavras;  ayvuporä- palavras sagradas, enfeitadas. Quem se deixa destituir 
danhë’e - palavra-alma se torna um tekoachykoe – o que confunde a natureza 
e o sobrenatural, que se torna um jaguar, um ser animalizado (Clastres, 
1978,p.94). O sobrenatural para os Guarani fica entre a natureza e a cultura (id. 
p.29). Para os Nhandeva de Laranjinhas-PR, o tatu simboliza esse animal sob 
o qual o abusante se transmuda quando perdido de sua palavra-alma 
(CASEMIRO, 2013). 

Dessa forma, percebemos que a palavra, para a perspectiva indígena, 
espiritualizada e cosmogônica, sinônimo de Verdade e que dá direção e 
sentido a sua cultura, como escreveu Munduruku, não se deixa aprisionar sob 
o signo das classificações racionalizadas e enformadas em tipologias da 
cultura não indígena. As tipologias da cultura não indígena, como as 
conhecemos, não foram pensados para esse discurso Guarani, que permanece 
inteiro e totalizante na relação palavra-alma/alma-palavra, por isso cheio de 
poesia, encantamento, verdade e imaginação, mistério. Contendo a sua 
verdade, o seu mundo, discurso essencialmente espiritualizado. A tentativa de 
aprisioná-lo resulta risco. O sentido maior de Literatura enquanto Arte, porque 
poética, inesgotável fonte de sentidos pode tentar estabelecer alguma 
aproximação possível à compreensão desse saber indígena. Não dizível, o 
sentido da Literatura Nativa Guarani, do discurso Guarani em nossos dias, 
permanece sagrado, intocável, porque poético na sua essência e natureza. 
Mesmo após tantos séculos de tentativa de subjugação cultural, o seu discurso, 
a sua Literatura Nativa, como escreveu Jekupe, não se deixou apropriar, não 
se domesticou nem se acomodou, não se colonizou, resistiu e não se assimilou 
ao racionalismo não indígena. O que significa dizer que a sua alma nunca foi 
roubada: o Guarani, pois, pela sua Palavra, continua livre... 

 
 

2. O mundo Guarani e um pouco do seu saber tradicional: 
a palavra-alma, a palavra poética 
 

Estudiosos do Guarani, como Hèlène Clastres, que viveu entre os 
Guarani do Paraguai em 1963 e entre os Guarani do Brasil em 1966,deixaram 
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um legado importante ao registrar sua cultura, o que permite um olhar mais 
crítico sobre a realidade atual. Esses estudiosos ouviram o Guarani de seu 
tempo, sua língua, seus costumes, suas crenças,registraram essas 
informações. Fundamentando-nos em seus escritos e na vivência com 
indígenas Guarani do estado do Paraná, passaremos a apresentar algumas 
discussões sobre a Palavra Guarani na busca de entendimento de sua 
Literatura e do seu mundo. 

A palavra,como vimos,  é sagrada para o Guarani: nhë’ e –palavra-alma 
define a linguagem Guarani, em que o sentido místico é parte intrínseca de sua 
significação.Quem a nega se torna um jaguar – tekoachykoe-jaguar (Clastres, 
1978,p.96); ou tatu (CASEMIRO, 2013). E há ainda a categoria das palavras 
nhë’eporä, as belas palavras numa dimensão ainda mais elevada de 
espiritualidade, e ayvuporä- as palavras sagradas, enfeitadas, reservadas aos 
Xamoíe Caraíe à Opy- Casa de Reza. Mas, o sentido de enfeitada não é 
simples metáfora, maneira de dizer que se sobrepõe como uma máscara ao 
sentido da coisa: é a própria coisa. Ou seja, em Guarani o adjetivo porä 
qualifica o enfeite, a beleza do que é enfeitado. No dicionário de Montoya 
Tesoro de La lengua guaraní, segundo Clastres (1978, p.91) se registra o 
termo como Póràng:hermoso, ornato. Assim, não é natural esse sentido, de 
enfeitado, é algo que foi elaborado com a intencionalidade de ter beleza, 
adornado: a forma poética da composição das palavras em expressões, em 
discurso, o seu arranjo sonoro no redobrar das vogais ao ser pronunciada, 
acentuando a sua musicalidade. O ornamento das palavras é necessário para 
se falar com justeza, o belo e o verdadeiro estão unidos, amalgamados no 
sentido do sagrado que a que elas servem, ou mais que isso, que elas são 
(CLASTRES, 1978, p.86). 

Existem distinções a serem respeitadas e seguidas entre os Guaraninas 
suas lideranças e uso das palavras, ou dos cantos, que são sacralizadas por 
sua cultura, cujas presenças foram atestadas por missionários e viajantes do 
período colonial. Essas lideranças sãoimbuídas do poder da palavra-alma em 
diferentes níveis de autoridade.Nimuendaju (apud Clastres, 1978, p.34,35,36) 
também as atestou na convivência que teve com os Apopocuvas- Guarani 
desde as primeiras décadas de 1900. Ainda hoje essa presença pode ser 
atestada, entretanto, entre os Guarani, resguardando-se as mudanças que se 
fizeram necessárias no tempo e na territorialidade pelas condições de contato 
com a sociedade não indígena, difíceis, que inviabilizam muitas vezes a prática 
fiel de suas tradições mais antigas e mais caras. 

De qualquer modo, adaptam-se aos novos tempos e permanece o 
prestígio do Caraí, do Xamoí, do Cuidador das Ervas (homem-medicina) bem 
como se identifica o abusante - aquele que duvida ou não crê na Terra Sem 
Mal a quem, portanto, não se autoriza o discurso. Costumam dizer, hoje, os 
Guarani, quando perguntados sobre as migrações à Terra Sem Mal, dantes 
uma prática vivida com as facilidades da liberdade de ir e vir numa 
territorialidade absolutamente livre de não indígenas, que a vivem no coração. 
E alguns não escondem o desejo de repetirem essa possibilidade real de 
migração, adaptando-a às condições modernas. Também presenciamos em 
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nossas visitas aos Guarani do Paraná que, quando não conseguem construir 
sua Opy ou vivenciarem-na, dizem que a levam no coração. Pudemos atestar 
esse fato na nossa convivência entre os Guarani de Laranjinhas, YvyPorä, 
Verá Tupã’i, Ocoy, Tamarana, do Paraná. 

Interessante descrever a experiência de Nimuendaju (apud Clastres, 
1978), o que pode trazer entendimento para o contexto atual dessas lideranças 
e na construção do discurso Guarani em dias atuais. 

O autor relata que se podem perceber quatro categorias no que chamou 
de dons xamanísticos, e que, na verdade, abrange toda a população Guarani, 
como se vê em seu relato, desde os não crentes aos mais crentes: a primeira, 
negativa, reunindo aqueles que não possuem nenhum cântico, ou seja, os que 
não receberam ou que ainda não receberam inspiração: a maior parte dos 
adolescentes, alguns raros adultos decididos a não se comunicarem com os 
espíritos, que nunca poderiam dirigir as danças(Nessa categoria, hoje, pelas 
nossas experiências entre os Guarani do Paraná, existem ainda as divisões 
entre aqueles que ainda não a receberam por serem crianças ou adolescentes 
e aqueles que a negam. Esses últimos são hoje conhecidos como abusantes, 
conforme depoimento de Vó Almerinda (que é Xamoí),  sobre o Caminho 
Sagrado para a Terra Sem Mal. A segunda categoria compreende todos 
aqueles que possuem um ou vários cânticos, homens ou mulheres, mas, 
isoladamente, sem o poder de utilizá-los em fins coletivos. Alguns desses até 
podem eventualmente dirigir algumas danças, são os que se aproximam mais 
da terceira categoria (Também já observamos essa realidade no tekoha Verá 
Tupã’i). A terceira categoria é a dos capazes de dizer as palavras enfeitadas, 
as belas palavras- nhë’eporä, de curar, de prever, de descobrir o nome dos 
recém-nascidos, são os Xamãs para Nimuendaju (hoje conhecidos como 
Xamoí), os Pajés. A essa categoria pertencem homens e mulheres com direito 
ao título de Ñanderu ou Ñandesy  (Hoje se escreve Nhanderu e Nhandesy) - 
nosso pai, nossa mãe. À quarta categoria pertencem a dos grandes xamãs, 
cujo prestígio vai além da comunidade e apenas os homens podem a ela 
ascender. Além de possuírem as palavras enfeitadas, as belas palavras - nhë’ 
e porä, ainda só eles podem dirigir a cerimônia do batismo, conhecida como 
Nimongaraí (hoje falado Nhemongarai), a mais importante festa Apapocuva. 
(Hoje ainda se pode observar essa prática, é ainda a sua maior festa, mas, as 
mulheres também podem pertencer a essa categoria, Vó Almerinda é uma 
delas, visita e reza em todos os tekoha e dirige o Nhemongarai. 

Esse quadro revela alguns dados sobre a autoria do discurso Guarani. 
Em primeiro lugar, o significado de nhë’ ë para o Guarani é, para quaisquer 
indivíduos, palavra-alma. É um significado que remonta à sua narrativa de 
criação, na qual Nhamandu se pôs ereto e pronunciou as palavras das quais 
surgiram todos os homens e mulheres e toda a criação. A partir dela, toda 
cultura Guarani se constitui: a criança é desejada e, antes do nascer, já possui 
um espírito guia que se vai revelar quando essa criança se puser ereta e que 
vai lhe indicar o que será: um Xamoí, um Cuidador de Ervas, etc., conforme a 
direção de onde esse deus veio: zênite, leste ou oeste. E é na cerimônia que 
descrevemos acima - do Nhemongarai que essa revelação ocorre, por meio 
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dos cânticos e rezas do Xamoí. Ou seja, todo o Guarani pode receber seu 
nome, está incluído nesse ritual, por pertencimento ao grupo, é apto ao 
discurso da ñe’e (palavra-alma). E quando o Xamoí não consegue a revelação 
é porque a criança não irá sobreviver. Mas, como vimos, há a categoria dos 
abusantes–tekoachykoe, daqueles que não acreditam na Terra Sem Mal. 
Esses não portadores da palavra sagrada, não são autorizados ao seu 
discurso, aos cânticos, estão na condição de animalidade. 

Podemos, pois, perceber que a autoria das palavras é permitida de 
acordo com a posição ou condição espiritual do Guarani: pode ser autorizado a 
cânticos, a pronunciar as palavras nhë’ee também as belas palavras nhë’eporä 
eventual e solitariamente, como pode ser autorizado a discursos coletivos, de 
grandeza circunscrita ao tekoha ou ainda de maior grandeza, em discursos de 
uma coletividade maior, que abranja número maior de tekoha. Ou destituídos 
da nhë’e, os tekoachykoe, os abusantes. Os discursos sagrados e discursos 
sobre temas sagrados sofrem ainda outras restrições, como a de lugar-só 
podem ser tratados na Casa de Reza- Opye diante de Guarani. Diante de juruá  
apenas quando aceito pelo Xaoi como digno de ouvi-lo nesse espaço, de fazer 
parte de sua cultura. 

Falantes e alegres, ruidosos, brincalhões, sempre risonhos entre si, 
emudecem diante dos não indígenas ou de indígenas abusantes. O silêncio 
Guarani, compreensível diante das contínuas perdas que lhe infringiram a 
sociedade não indígena, adquire  significados próprios, que não merecem 
sequer ser especulados, mas respeitados. Pelo histórico que descreve 
Nimuendaju, entre outros que, como ele, com eles viveram experiências de 
longos anos, muito desse silêncio está ligado ao sagrado e ao modo como se 
constituem os seus discursos, como se produzem, para quê e para quem, de 
que lugar, sempre a partir de uma perspectiva mitossimbólica advinda da sua 
cosmovisão. 

No contato inevitável e cada vez mais constante com a sociedade não 
indígena, outros discursos, com outras condições de se produzirem se fizeram 
necessários. Mas, de qualquer forma, a palavra para o Guarani sempre se 
revestiu e reveste de Verdade e beleza, é poética por natureza. 

Tratando-se de autoria diante da sociedade não indígena e extrapolando 
o universo Guarani, a questão vem sendo, inclusive, polemizada, em termos de 
propriedade do que se diz, das consequências desse dizer pelos próprios 
indígenas.Costuma-se atribuir a autoria de um discurso indígena a toda a 
coletividade, como se um falasse por todos. E essa autoria se mascara na 
designação de informante. Assim, uma narrativa contada por um Guarani de 
determinado tekoha será creditada a seu grupo, desse tekoha. Isso, 
principalmente, quando se destinam direitos autorais, mesmo valorizando o 
indígena que se manifestou, a sua fala é como que creditada e distribuída a 
todo o grupo, também na questão de benefícios que dela possam surgir. E o 
termo informante (ou similar) decorre da prática conservadora de se considerar 
o indígena objeto de pesquisa e não sujeito de pesquisa. A pesquisa não é 
dele, é do sujeito que o interpela. Tal situação vem gerando algumas 
dificuldades e está sendo questionada.  Sgambatti relata a seguinte cena, 
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provocada pelo CaciqueGuarani Olívio Jekupe, da aldeia Krukutu, no Estado 
de São Paulo: 

 
Essa é minha mulher – me disse Olívio Jekupe. 
E lhe perguntou: 
- Você sabe ler? 
E ela respondeu: 
- Não. 
E continuou: 
- Você sabe escrever? 
E ela: 
- Não. 
Então ele voltou-se para mim e perguntou: 
- Mas se você vier à nossa aldeia, ela te contar uma 
história, uma lenda ou algo de Nossa cultura e você como um 
antropólogo registrar essa história tal e qual ela te contou em  
um livro, quem é o escritor, você ou ela? 
Eu fiz cara de: pois é… 
E ele concluiu: 
- Não é porque ela não sabe escrever em português ou 
guarani que ela não pode ser uma escritora. Tem alguns índios 
em nossa aldeia que só falam e escrevem guarani, não é 
porque sou eu, o cacique ou outro índio que escrevemos o 
texto deles em Português que somos os autores da história 
deles, não é mesmo? (SGAMBATTI, 2009) 

 
Olívio Jekupe é escritor de livros infantis e juvenis, viaja por todo o Brasil 

divulgando a cultura Guarani. Como autor de livros, ele se assume como 
sujeito enunciador e de direito,indígena, possuindo os mesmos direitos que 
qualquer outro cidadão brasileiro, mas questiona quanto ao discurso da sua 
cultura, quanto à autoria desse discurso conforme seria,na cena citada, o da 
sua mulher, que não domina a escrita e se concedesse uma narrativa ao 
pesquisador, como informante. 

Jekupe não fez esse questionamento inocentemente. E nem 
inocentemente Sgambatti fez cara de: pois é.... Ambos sabiam que falavam de 
autoria numa implicação muito mais complexa. Formado em Filosofia pela 
PUC, São Paulo, ele compreende, na condição de professor e intelectual 
reconhecido, a condição outra da maioria dos indígenas brasileiros. Sujeitos 
constitutivos da nacionalidade brasileira, não passam em muitos casos de 
meros informantes, objetos de pesquisa sobre o conhecimento que trazem. 

Essa cena que Jekupe provocou nos faz pensar sobre a condição de 
autoria, de sujeito, não apenas do discurso narrativo de suas origens, 
cosmogônicos, como teria sido o caso, que recebem a tipologia de 
mitológicos,mas do discurso constitutivo da nacionalidade como um todo. Do 
discurso de pertencimento, capaz de interagir nas interlocuções sociais que 
decidem os seus próprios destinos dentro e fora da aldeia. Que possui 
implicações políticas sobre a voz indígena e propriedade intelectual de seus 
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conhecimentos tradicionais, de seu saber. Um pouco dessa questão vamos 
discutir no próximo item. 

 
 

3. Um pouco do histórico sobre a autoria e a produção 
discursiva indígena 
 

Pela incapacidade de se compreender que os índios não são incapazes, 
mas culturalmente diferenciados, em 1916 foi promulgada uma lei chamada 
Código Civil (Lei 3.071/16), afirmando que "todo homem é capaz de direitos e 
obrigações na ordem civil", considerando, no entanto,que algumas pessoas 
não tinham a mesma capacidade de exercer seus direitos. O art. 5º dessa lei 
afirmava são absolutamente incapazes  
de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, os 
loucos de todo o gênero, os surdos-mudos, que não puderem exprimir sua 
vontade. E também que eram relativamente incapazes para certos atos os 
maiores de 16 anos e menores de 21, os pródigos (pessoas que assumem 
comportamentos irresponsáveis) e os silvícolas, ou seja, os índios. E, como 
considerava que os índios não eram totalmente capazes de exercerem seus 
direitos, esta lei determinava que eles fossem tutelados até que estivessem 
integrados à civilização do país. Essa tutelagem implicou a negação de sua 
autoria e do próprio uso de seus conhecimentos tradicionais, sendo suas 
criações apresentadas sob a tutela de pesquisadores e/ou responsáveis legais 
como representantes e tradutores do seu dizer e do seu saber. 

Na época em que se escreveu esse Código Civil,a sociedade não 
indígena acreditava que os índios seriam extintos e que, portanto, não 
precisariam de direitos. Índio significava passado, mesmo no presente 
remetiam à ideia de não pertencimento a essa sociedade. Imaginava-se que os 
índios eram seres primitivos que iriam se educar, adquirir a cultura dos brancos 
até se integrarem de vez à sociedade brasileira, deixando de ser índios.  

A Constituição de 1988, no entanto, em seus Artigos 231 e 232,ao 
reconhecer os direitos e a autonomia das culturas e territorialidades indígenas, 
estabeleceu que apolítica de transformar os índios em brancos não poderia 
continuar, pois uma outra concepção a fundamentou: eles viveriam para 
sempre índios, independente do acesso que tivessem ao mundo da sociedade 
envolvente. E assim deveriam ser respeitados e considerados pela sociedade 
brasileira como tais, em sua língua, crença, seus usos, costumes, tradições, 
suas formas de vida e de organização. 

Hoje os esforços são no sentido de que o governo dê proteção e apoio 
de que os índios precisam, para que possam tomar suas próprias decisões, ou 
seja, não sendo mais tutelados, nem considerados relativamente incapazes. 
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3.1 A propriedade intelectual indígena 
 
Salvaguardando a autoria indígena e os direitos e proteção sobre os 

seus conhecimentos tradicionais, o Projeto de Lei 2.057/91(em decorrência da 
Constituição de 1988) e a proposta alternativa a ele, apresentada pelo 
Governo, não só garantem direito autoral ao indígena, a proteção ao 
conhecimento tradicional, a representação segundo seus usos e costumes, o 
direito de participação em todas as instâncias oficiais de discussão da questão 
indígena, a proteção aos recursos naturais como seu patrimônio legítimo, como 
consideram crime o uso indevido desses conhecimentos tradicionais. 

Assim, a propriedade intelectual indígena se vê assegurada. A 
importância disso se dá especialmente pela característica singular de suas 
narrativas. Como vimos, a palavra tem, para o indígena, um valor de Verdade, 
assim,produções discursivas indígenas se destacam pela sua singularidade. 
Há, em todas elas, um encantamento e uma valorização da palavra, do 
discurso, que não permite sua leitura despreparada. É preciso compreender 
esse sentido que a palavra, o discurso, empresta a essas culturas, 
interpretando-as com a solenidade que exigem, diante dos seus signos 
carregados dessa Verdade, ou seja, um novo dizer se autoriza no país, um 
dizer outro, marcado por radicais diferenças culturais. Falar por si representa a 
legitimidade dessa diferença e uma nova realidade jurídico-social para os 
indígenas e também para os não indígenas. 

Mas, autores indígenas como Jekupé, reconhecido e premiado na 
Literatura Brasileira, vem desvelando, como vimos acima, a realidade política 
que está implícita no apagamento das vozes indígenas em seus discursos e o 
novo momento histórico para a autoria e uso do seu saber tradicional. E há 
hoje, além de Jekupé, vários escritores indígenas, nas mesmas condições 
autorais e levando o conhecimento de sua cultura a outras culturas indígenas e 
a toda a sociedade não indígena pelas suas obras. Há um centro de escritores 
indígenas, o Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas-NEARIM, do qualJekupé 
é Presidente.  

Daniel Munduruku, diversas vezes premiado na Literatura Brasileira e 
mesmo internacional, da etnia Munduruku, das terras indígenas de Cayabi, 
Munduruku, Manduruku II, Praia do Índio, Praia do Mangue e Sai-Cinza, no 
sudoeste do estado do Pará; as terras indígenas Coaté-Laranjal e São José do 
Cipó, no leste do estado do Amazonas e a Reserva Indígena Apiaká-Kayabi no 
oeste de Mato Grosso percorre o mundo e leva sua mensagem de autonomia e 
amor à cultura indígena, à Palavra que lhe é cara: 

 
As sociedades indígenas são movidas pela poesia dos mitos – 
palavras que encantam e dão direção, provocam e evocam os 
acontecimentos dos primeiros tempos, quando, somente ela, a 
Palavra, existia. 
E foi por causa dela, de sua ação sobre o que não existia, que 
tudo passou a existir. Foi como um encantamento, um vento 
que passa ou o sopro sonoro de uma flauta, e... pronto...tudo 
se fez. 
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Assim é a palavra, que flui em todas as direções e sentidos e 
que influenciou e influencia todas as sociedades ao longo de 
sua história. Ela cria, enfeitiça, embriaga, gera monstros, faz 
heróis, remete-nos para nossa própria memória ancestral e dá 
sentido ao nosso estar no mundo. 
Mesmo vivendo na época em que a tecnologia impera e coloca 
a Palavra – aqui como sinônimo de Verdade – em segundo 
plano, percebemos que ainda há esperança, pois ela vivifica a 
poesia dos mistérios que nos emocionam e fazem buscar, 
dentro de nós mesmos, a certeza de que vale a pena colorir o 
mundo. 
Foi com esta paixão e certeza que este livro foi escrito. Ele traz 
a magia dos mitos narrados pelos anciãos de cada povo aqui 
apresentado. E mesmo que não queira abraçar todo o universo 
da sabedoria indígena, ele traz uma grande amostra daquilo 
que tem guiado nossas sociedades até nossos dias. 

 
Mas, não sem desafios o novo momento histórico é vivenciado pelos 

indígenas. Sobre a dificuldade que tiveram e têm em se adequar à realidade 
bilíngue pela força da colonização, bem como a sua superação, sem perder a 
indianidade, a narrativa do Cacique Miguel KaraiTataxiBenite é esclarecedora 
(2009,pp 44,45). Falando dela e falando da língua aprendida na colonização, 
fala de si, fala do ser Guarani em nossa sociedade atual: 

 
Vivi muitos anos com a língua entortada, 
Porque fui obrigado a falar palavras estranhas de uma outra 
língua. 
Por isso, durante muito tempo fiquei emudecido. 
 
Tentaram tirar de mim aquilo que havia guardado como um 
tesouro: 
A palavra, que é o arco da memória. 
Diziam que me faltava a inteligência, 
Porque antes de gaguejar as palavras certas 
Eu tinha de pensar, duas vezes, numa língua estranha. 
 
O tempo passou. Agora, tenho duas línguas. 
 
Uma língua nasceu comigo, no colo de minha mãe. 
É a língua que expressa a alma guarani. 
É a língua do tekoha, da opy. 
O nome que tenho, foi ela quem me deu na cerimônia do 
Nhemongarai. 
Com ela nomeio as plantas, as flores, os pássaros, os peixes, 
os rios e as pedras, o sol e a chuva, a roça e a caça. 
Tudo isso com ela eu faço: rio e choro, rezo e canto. 
Com ela, eu sou o que falo: guarani. 
A outra língua que tenho é a que 
Sobrou de uma guerra de muitas batalhas. 
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Ela trouxe a espada e a cruz, o livro e as imagens, o sermão, o 
catecismo, a doutrina, as leis. 
Ela me ensinou a aprisionar o som, 
Como quem pega a fumaça com a mão e a guarda no ajaka. 
Com ela, aprendi a riscar as letras. E a desenhar as palavras 
no papel. 
Quando saio da aldeia, é ela quem me ajuda. 
Com ela, procuro escola e biblioteca,  
Mercado e igreja, posto de saúde e hospital, cartório e tribunal. 
É com ela que me comunico com índios de outras línguas. 
Com ela navego na internet, 
Descubro o pensamento do juruá, 
Caminho pelas ruas, leio as cidades, 
Entro nos ônibus, 
Embarco e desembarco na rodoviária, 
Vendo o artesanato e converso com as pessoas. 
 
Agora já não posso mais viver sem as duas. 
Estou sempre trocando de língua, 
Com um pouco de medo, como se 
Fosse um caso de bigamia. 
 
Uma língua sabe coisas que a outra desconhece, 
Acham graça uma da outra fazem 
Gozação e às vezes se sangam. 
Afora isso, elas se dão bem que 
Sonho nas duas ao mesmo tempo. 
Às vezes, a palavra de uma soa 
Engraçado na outra. 
Às vezes, quando me perguntam 
Numa, respondo na outra. 
Às vezes fico com uma delas tão 
Engasgada que se permaneço calado 
Tenho a impressão de que vou explodir. 
 
Há dias em que quero traduzir uma para a outra, mas as 
palavras se escondem de mim, fogem para bem 
Longe e gasto muito tempo correndo atrás delas. 
 
Ambas pensam, mas há partes do 
Coração em que uma delas não 
Consegue entrar e quando se 
Aproxima da porta, o sangue se põe a jorrar com as palavras. 
Cada uma foi professora da outra: 
O guarani nasceu primeiro e eu me 
Habituei a dormir embalado por sua 
Suave sonoridade musical. 
O guarani não tinha letra, é verdade, mas era o dono da 
palavra  
falada. 
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Ensinou ao português os segredos da 
Oralidade, guiando-lhe a voz. 
Já o português, nascido na ponta dos meus dedos, ensinou o 
guarani a 
Escrever, porque este nunca havia 
Frequentado a escola. 
Tenho duas línguas comigo. Duas 
Línguas que me fizeram e já não vivo sem elas, nem sou eu, 
sem as duas. 
 

A sua narrativa, toda ela poética, é um saber indígena contemporâneo. 
Se pretendêssemos situá-la na perspectiva não indígena, poderíamos afirmar 
que ela se realiza num misto de conto, mito, poesia e narrativa histórica. Conto, 
poisa sequência de fatos faz um enredo e traz um conflito, perfazendo-se de 
todos os elementos que compõem a narrativa, ou seja, tempo, espaço, trama. 
Possui apenas um personagem, escolhe o foco narrativo de 1ª pessoa e 
obedece a um dos fatores de total relevância para a tipologia conto, que é o 
enredo apresentado de forma condensada e sintética, centrado em um único 
conflito, o que é chamado de unidade de impressão.  

Também se realiza no mito, pois fala da origem, dos símbolos de 
culturas diversas entre si significando o modo de vida atual, traduzindo uma 
realidade antropológica fundamental,na medida que não só representa uma 
explicação sobre as origens  do mundo em que o autor está vivendo, como 
traduzindo, por símbolos ricos de significado, o modo como sua civilização 
entende e interpreta a civilização sua e a do outro. 

E se realiza na poesia, pois se estrutura em versos e manifesta o belo 
pela forma, pela escolha de palavras,pelos jogos de linguagem como, entre 
tantos, catacreses (língua entortada), metáforas (a palavra que é o arco da 
memória), comparações (trocando de língua com um pouco de medo como se 
fosse um caso de bigamia),antropomorfizações ([as línguas] acham graça uma 
da outra, fazem gozação, às vezes se zangam) ,  pelos muitos sentidos 
figurados que provoca no seu descrever de fatos reais, históricos.  

Nesse belo, traz o percurso da vida do Guarani, no percurso da sua 
linguagem sendo atravessada e finalmente parceira da língua do não indígena, 
colonizador. Traz a saga e o percurso da constituição da subjetividade do 
indígena Guarani, em que a cultura do outro se impõe e se interpõe pela língua 
estrangeira, que já então se faz necessária – já não vive sem elas (a sua e a do 
outro). Nesse sentido, é uma narrativa histórica. 

O conjunto poético dessas tipologias emaranhadas no texto do Cacique 
Guarani Miguel Karai Tataxi Benite , pela polissemia que engendra e pelo 
amálgama que o constitui, produz um discurso próprio, singular. Diferente.Esse 
conjunto em que se notam marcas do conto, do mito, da poesia,revela algo 
único, indivisível, algo que se repete nas vozes indígenas  em geral. É o seu 
modo de dizer, totalizante, como uma unidade de sentido cosmogônica como é 
o modo de ser indígena em qual tempo e lugar. Um modo de dizer singular que 
se pode compreender como saber indígena. 
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Considerações finais 
 

O mundo Guarani e a Literatura se confundem, ao tempo em que vão 
ainda além, pela singularidade do discurso Guarani, poético, totalizante, 
cosmogônico e as tipologias que normalmente traduzem esse seu saber 
indígena não dão conta de traduzir os sentidos que os abarcam pela sua magia 
e subjetividade. Nhë’e – palavra-alma, linguagem Guarani e nhë’eporä, belas 
palavras, Ayvuporä, a bela linguagem, as palavras enfeitadas, encantadas 
produzem sentidos musicais e cheios de mistérios, únicos.  

Escritores Guarani hoje divulgam seu saber, sua narrativa encantada, 
pela Literatura Nativa, como propõe o escritor Jekupé, diferenciando-a da 
Literatura Indígena. A primeira, de autoria dos próprios indígenas, a segunda, 
de escritores não indígenas. Essa divisão marca um novo tempo, o tempo da 
autoria, do reconhecimento dos seus conhecimentos tradicionais e da 
propriedade intelectual indígena, o que se materializa pelo Projeto de Lei 
2.057/91. Independente desse projeto, a vida Guarani, sempre livre, porque 
sua palavra é alma, é eterna e intocável, indisciplinada e rebelde nos seus 
encantos, se faz ecoar pelas páginas da Literatura nacional, enriquecendo e 
tornando mais humana a convivência da nossa sociedade.  

O mundo Guarani e a Literatura, assim como os mundos de todas as 
etnias indígenas do país estão por todos os cantos, distribuindo sua poesia na 
territorialidade que é tão sua. A sua poesia, pela Palavra –Verdade, como nos 
diz Munduruku, encantada, acostumada a povoar esse Brasil de seus 
mistérios, de seus encantos e personagens tão únicos, mesmo no silêncio a 
que foi submetida por longos séculos. E aquela Palavra, finalmente, poderá ser 
vivida de verdade, aquela que ainda não se ouviu, mas que a cultura indígena 
impõe na sua grandeza, singeleza e docilidade: alteridade. 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
BENITE, Cacique Miguel KaraiTataxi. Duas línguas. In:Maino’ i rapé. RJ, 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2009. 
 
CASEMIRO, 2013. O mito do Tatu. Disponível em: 
www.caminhodepeabiru.com.br.Captado em 20.9.2013. 
 
CLASTRES, Hélène. Terra Sem Mal – o profetismo tupi-guarani. São Paulo, 
Editora Brasiliense, 1978. 
 
CUNHA, Antonio G. da.Dicionário Etimológico Nova Fronteira. RJ, Nova 
Fronteira, 1982. 
                                                                                                                              
DUARTE, Miguel B. Liceu Aristotélico. In:http://liceu-
aristotelico.blogspot.com.br/2010/02/contos-proibidos-iii.html. Captado em 
20.9.2013.15h37. 



 

 

 

552 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

552 

ELIADE, Mircea. O mito e a Filosofia, 2010. In: 
 http://ricardorose.blogspot.com.br/2010/08/o-mito-e-filosofia.html. Capatado 
em 20.9.2013. 17h50. 
 
FRAGOSO, Vera M. Os mitos e a psicanálise: o debate. In: 
http://www.searchgol.com/?q=psicanalista+fragoso&babsrc=SP_ss&mntrId=F8
9100234D48917B&affID=121225&tl=gkn539325&tsp=5016. Captado em 
20.9.2013.17h28 
 
HOLANDA, Aurélio Buarque de. Novo Dicionário Aurélio. RJ, Editora Nova 
Fronteira, 1974. 
 
MONTOYA, Antonio R. de. Tesoro de lalengoa guarani. In: CLASTRES, 
Hélène. Terra Sem Mal – o profetismo tupi-guarani. São Paulo, Editora 
brasiliense, 1978. 
 
MUNDURUKU, Daniel. Contos Indígenas Brasileiros. SP, Global Editora, 2005. 
 
STRAUSS, Levi. O mito e a Filosofia, 2010. In: 
http://ricardorose.blogspot.com.br/2010/08/o-mito-e-filosofia.html. Captado em 
29.9.2013.18h04 
 
JEKUPE, Olívio. In: Literatura Indígena x Literatura Nativa (2010) 
http://www.youtube.com/watch?v=xGXcQ_Bb_7g.captadoem30.9.20137h31 
 
SGAMBATTI, Milton Junior. Literatura Indígena. In: 
http://sgambatti.wordpress.com/2009/04/23/literatura-indigena. Captado em 
20.9.2013. 
 
InfoEscola. Mito ou Lenda? Disponível em: 
http://www.infoescola.com/redacao/mito-ou-lenda/02.   
Captado em 02.9.2013.12h30. 
 
 
 

 



 

 

 

553 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

553 

 

NHADERÉ KÓ HÁ  
(CALENDÁRIO DO TEMPO) 
Nilza Maria Rodrigues (UEL – UNOPAR) 
 
 

 
 
 RESUMO (ARE REKO) 

Nhande vy pe ara pyau onhẽpyru. Aviaí opurai jave, 
mba´e moĩ ra´yi nhanhoty aguã, yvyra´ae jovi ipoty pa. 
Guyra´i kuery ombo´a, oky, pira yaka ae javi rupi omõi. 
ARA PYAU JAVE ma, yvy ma nhamopotí jajapó aguã 
kokue, yvyra´a ijaky´i ma, guyra'i ta'y pa ma, pira'i kuery 
avei. A'e ve ma jajopy aguã pira. Mba' emo ra'yi 
nhanhoty va'e kue a'e ve ma ja'u aguã, ja'u mbo' ve ma 
nhamongarai ju ranhe opy'i re. Pavẽ  kunhangue, 
avakue'i kuery onhemongaraí a py ojeo'i. Aé rire mae 
ja'u. Ara yma py ma nhande kuery jajapó katú aguã py, 
mondé, mondépi, nhũha'i a'e mba'e mo ya'o ka'anguy 
guyrapa py ojuka. javaa,Tembiú hu'u, Piritau ju, Urutau. 
Na mitologia Guarani o tempo é poético. O ano novo 
começa quando tudo começa a se renovar: O plantio/ As 
árvores florescem/ Os passarinhos começam a pôr 
ovinhos/ Os animais acasalam/ E o sol aparece mais 
cedo./ Logo em seguida, vem o meio ano novo:/ Limpar 
as plantas/ As frutas estão verdes/ Os pássaros já 
descansaram/ Os animais procriaram/ E o sol fica um 
pouco tempo a mais na terra/ É o final do ano. No nosso 
Nhandere kó há (calendário do tempo), a passagem do 
tempo não é entendida como o calendário Cristão, que 
segue numa cronologia em sentido linear. Para nós, a 
natureza e tudo que existe resulta de um 
desdobramento da essência divina, do corpo de 
Nhanderu Ete, O Pai Criador, que ao desdobrar a si 
mesmo, criou tudo que existe no universo.  

PALAVRAS-CHAVE: tempo; Guarani; ciclos. 



 

 

 

554 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

554 

 

NHADERÉ KÓ HÁ  
(CALENDÁRIO DO TEMPO) 
Nilza Maria Rodrigues (UEL – UNOPAR) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
Desenho do Nhandere kó há (calendário do tempo Guarani) foto Jaxy 

RESUMO (ARE REKO): Nhande vy pe ara pyau 
onhẽpyru. Aviaí opurai jave, mba´e moĩ ra´yi nhanhoty 
aguã, yvyra´ae jovi ipoty pa. Guyra´i kuery ombo´a, oky, 
pira yaka ae javi rupi omõi. ARA PYAU JAVE ma, yvy ma 
nhamopotí jajapó aguã kokue, yvyra´a ijaky´i ma, guyra'i 
ta'y pa ma, pira'i kuery avei. A'e ve ma jajopy aguã pira. 
Mba' emo ra'yi nhanhoty va'e kue a'e ve ma ja'u aguã, 
ja'u mbo' ve ma nhamongarai ju ranhe opy'i re. Pavẽ  
kunhangue, avakue'i kuery onhemongaraí a py ojeo'i. Aé 
rire mae ja'u. Ara yma py ma nhande kuery jajapó katú 
aguã py, mondé, mondépi, nhũha'i a'e mba'e mo ya'o 
ka'anguy guyrapa py ojuka. javaa,Tembiú hu'u, Piritau ju, 
Urutau. Para o povo Guarani o ano novo começa quando 
tudo na natureza começa a se renovar, como os plantios, 
o florescimento das árvores, os animais das matas 
acasalam, os passarinhos botam seus ovinhos, e o sol 
aparece mais cedo. Depois vem o meio ano novo, onde 
limpamos as plantas, as frutas estão amadurecendo, os 
pássaros já descansaram e os animais procriaram. E o 
sol fica um tempo a mais na terra. É o fim do ano novo e 
o presságio do tempo velho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: tempo; Guarani; natureza 
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 Dessa forma nós fazemos a contagem do tempo diferente do calendário 
Cristão, que faz contagem em sentido linear, através dos dias, meses, anos, 
séculos e milênios, contando o tempo infinitamente. 
  A forma do nosso Nhandere kó há (calendário do tempo Guarani) é 
circular e seu eixo central é o tempo celestial que gira o tempo terrestre, 
onde fazemos a contagem do tempo através de ciclos,  se  alternando num 
eterno  movimento de ir e vir ligados como um cordão umbilical aos ciclos da 
mãe natureza.                                                    

E este cordão umbilical vem do 'Todo' ou seja, do corpo de Nhanderu-
Ete, nosso Pai Supremo, criador de todas as coisas. 
  Então para nós Guarani, a natureza e tudo que existe no universo, 
resultam de um desdobramento da essência espiritual recebida do corpo de 
Nhanderu Ete, que ao desdobrar seu ser, criou tudo que existe. 

Sendo assim, Nhanderu divide a passagem do tempo em dois tempos: 
Ara pyahu (tempo novo) e Ara ymã (tempo velho). 

Como uma flor que se divide em quatro pétalas, o calendário se divide 
em quatro ciclos terrestres. 
 O Tempo Ara pyahu, abrange dois ciclos sendo a Primavera e o verão. 

Ara Pyahu (tempo novo, inicia-se na primavera) 
Kuarahy Aku (meio tempo novo, verão) 
 Ara Pyahu, é o tempo em que natureza se renova ressurgindo de um 

novo nascimento, as plantas, animais, aves, etc., para tudo é um novo começo, 
onde a mãe natureza fica florida e perfumada e os cantos dos passarinhos é 
mais alegre e o vento sopra suave, sussurrando doces palavras de sabedoria 
aos nossos ouvidos. 

 É tempo de reunião e fortalecimento dos espíritos. Tempo para a 
realização dos grandes rituais espirituais, como o Nhemongarai, (cerimônia 
para as crianças receberem o nome sagrado), Ka’a ró (consagração da erva 
mate). 

 Também é tempo para o cultivo de algumas espécies de plantios como 
avati (milho), alimento sagrado para nosso povo. 

 

 

Desenho do calendário, foto Jaxy 
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Tempo Ara Pyahu, na parte central do calendário abre-se um portal onde 
podemos visualizar o interior da Oy Guasu, simbolizando um apyka (portal 
celestial) que irradia a essência divina de Nhanderu-Ete. 

 
ARA YMÃ 
 

O Tempo Ara ymã, abrange o outono e o inverno: 
Ara Ymã (tempo velho, inicia-se no inverno). 
Yro’y Há (meio tempo velho, outono). 
É o tempo que os espíritos se recolhem e a mãe natureza envelhece, 

descansa, adormece, por isso neste período, realizamos apenas os rituais 
cotidianos como o Mborai, djeroky, xondaro,(cantos, danças, dança do 
guerreiro). 

O Ara ymã é o momento apropriado para construção e reforma das 
moradias e a prática de algumas caças. 
 

 
Desenho do calendário, foto Jaxy 

 

Na parte central do calendário um portal se fecha sobrepondo um outro 
momento, onde podemos visualizar o exterior da Oy Guasu, simbolizando o dia 
a dia e os rituais cotidianos. O apyka (portal celestial) continua a irradiar 
essência divina de Nhanderu-Ete, só não abrindo para os grandes rituais. 
 

Assim sendo, construímos para a nossa Escola Estadual IndígenaTapé 
Aviru (Caminho Sagrado) localizada na Terra Indígena Verá Tupã'i, Município 
de Campo Mourão, um Calendário Escolar Diferenciado do calendário cristão, 
onde consideramos nossa forma de entendimento do tempo, baseado nos 
ciclos da mãe natureza, próprio do Nhandereko (jeito de ser e de viver 
Guarani), onde nossas atividades escolares devem seguir o Nhadere kó há. 
Dessa forma nos orientamos pelos ciclos da mãe natureza, do que ela nos 
oferta de alimentos e o que podemos plantar para nossa subsistência com 
orientações dos mais velhos e do cacique. 
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Desenho do calendário da EEI Tapé Aviru-Tehoha Verá Tupã'i, 

(foto Jaxy) 
  

No nosso tekoha Verá Tupã'i o mês de agosto é o período de 
preparação para o novo ano que se inicia em setembro, Ara Pyahu (tempo 
novo) quando também fazemos plantios de mandioca, batata doce, melancia, 
milho, etc. A organização dessas atividades segue caminhos do tempo e 
espaço do Nhandere kó há (calendário do tempo Guarani), conforme 
orientações espirituais  recebidas na Oy Guasu, através do Xamoi (líder 
espiritual) e dos mais velhos . 
    

 
Tekoha Verá Tupã'i, foto Jaxy 

 
Oy Guau 
 

A arquitetura da Oy Guasu (casa sagrada, casa de reza) segue o fomato 
do Nhader kó há (calendário do tempo Guarani), é circular e possui 4 pilares 
fincados na yvy (terra) em direção aos pontos cardeais, que chamamos os 
quatro fundamentos da Oy Guasu, e cada fundamento simboliza a força de um 
ser celestial.  Ao Sul Karai o Senhor da cura e dos remédios, ao Norte Jakaira 
Senhor dos plantios e do fogo, a Oeste Tupã, senhor das forças da natureza 
filho de Nhanderu (Deus), a Leste Nhamandu Senhor da sabedoria e da luz. 
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Oy Guasu (casa sagrada, casa de reza) foto Jaxy 

   
A porta da Oy Guasu e de todas as casas são direcionadas para leste 

onde nasce o sol e se encontra a direção do caminho. 
No centro da Oy Guasu, é fincado um grande pilar de sustentação onde 

os outros quatro pilares se ligam a ele, esse pilar simboliza a força de Nhaderu-
Ete (O pai supremo, criador de todas as coisas) de onde emana a essência 
divina. Na construção da Oy Guasu devemos usar apenas materiais retirados 
da mãe natureza, sendo todas as estruturas amarradas com cipó, para a 
cobertura do teto o sapé, para as paredes geralmente usamos bambu 
recoberto com barro, o chão é terra batida. Para entrarmos na Oy Guasu, 
devemos estar com o espírito leve e pés descalços. Segundo nossos/as mais 
velhos/as, não podemos usar metais, (pregos, arames, etc), porque o espírito 
fica preso na terra e não consegue transcender. 

Dentro da Oy Guasu existem vários objetos sagrados, como o Takuá que 
é um instrumento feminino feito de bambu oco que (simbolizando o útero da 
mulher) ao tocar na mãe terra produz sons para acompanhar os cantos 
sagrados. Para os homens existe o mbaraka, construido de porungos nativos 
com sementes dentro, o mbaraka simboliza a consciência do homem e o som 
eleva o espírito para falar com Nhanderu. Também usamos o petĩgua 
(cachimbo), a fumaça não é tragada, é assoprada para fora levando nossos 
pensamentos até Nhanderu e dele recebemos a força para a cura dos males 
do corpo e do espírito. 

 

 

Teto e pilar de sustentação da Oy Guasu, foto Jaxy 
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Ore mbo’e ore nhe’ẽ, 
O’u jave tekoa mbo’e 
Ore rojembo’e aguã ore roga riepype, 
Haumĩ oxo pe xamoĩ ombo’era mba’e                                                                          
Marãe’y Opy pé 
 

 
Mitã (crianças), professores EEI Tapé Aviru, foto cacique Mbei Mbei 

 
O canto da lekuxa (coruja) e seus significados no Nhandere Kó há 
 

Contam nossos mais velhos que o povo Guarani é iluminado dia e noite, 
de dia pelo kuarahy (sol) e a noite pela Jasy (lua), sendo a coruja a guardiã da 
noite e se nós guarani estivermos com o espírito preparado, podemos entender 
os avisos que a lekuxa (coruja) nos fala através do seu canto. 
  Quando a coruja vem para dar um aviso ela pousa em um ponto dos 
quatro fundamentos (pontos cardeais) do Nhandere kó há (calendário do tempo 
Guarani) e Para cada direção existe um significado, um aviso, e que devemos 
prestar muita atenção: 

 

                                              Kuarahy Oque (Oeste) 
                             Onde o sol se põe Nhandekupé (atrás das nossas costas)                                
   O canto significa guerra, momentos difíceis estão vindos. 
                         
Kupe'Gua (Sul)                                                                Tenonde'Gua (Norte)  
O canto da coruja está dizendo:                                              o canto significa: Morte,      
preste atenção, fique atento,                                                          então dizemos:                  
coisas duvidosas...                                  E ra'a katu, Nhanderu monbyry                                                     
Dizemos:  A pymada'e we'i                                               (leve para longe, guarde, livre)           
(aqui não é bom, cante em outro lugar)  
 
                                               Kuarahy rendy (Leste) 

       Frente para o sol: o canto significa                                                  
coisas boas para a aldeia, para as pessoas.                                                                      
Então dizemos: anhet~e katu  Nhanderu Ete                                                   
(verdade meu pai traga coisas boas) 
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Nossos/as mais velhos/as nos ensinam que para entender os pássaros, 
noite/dia, chuva, vento e fazer a leitura das mensagens da natureza, temos que 
ter Arandu kua'a (sabedoria do tempo).  E para isso temos que cuidar da 
alimentação tanto do corpo quanto do espírito, assim teremos o entendimento 
para vivermos uno a natureza e entender seus avisos. 

  

 
Xaryi Almerinda na Oy Guasu segurando seu takuá, foto jaxy 

         
 Sendo assim, a organização do trabalho pedagógico da nossa escola, 
segue caminhos do tempo e espaço do ser guarani, conforme orientações do 
tempo no calendário específico guarani e nos ensinamentos praticados na Oy 
Guasu.  Onde a sabedoria guarani é comunicada, transmitida e distribuída pela 
comunidade, através de forma própria de ensinar a criança, contribuindo para a 
prática educacional, sendo capaz de atender aos interesses e necessidades da 
educação escolar indígena. 
 

                                     
Alunos da EEI Tapé Aviru obsrvando e fazendo leituras da mãe natureza - foto Jaxy 

 
É respeitando o Nhandere kó há (calendário do tempo Guarani) e 

vivenciando o nhandereko (jeito de ser guarani) Que fazemos a lapidação 
espiritual. 
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Em nossa cultura acreditamos, vivenciamos e ensinamos nossas 
crianças na crença do caminho que leva para o lado nascente do sol, além do 
oceano onde está a Ywy Marã'ey (terra sem mal) morada eterna do povo 
Guarani. 
 
 
Mborai (canto) Nhandere kó há (calendário do tempo guarani) 
 

Ensinamos para nossos mitã (crianças) na escola e na Oy Guasu em 
nosso tekoha verá Tupã’i. 
 
Ara ymã, Ara Pyahu                
Ara ymã, Ara Pyahu                  
Kuarahy aguã japysaka             
heia ,heia, heia                            
Jaha jaha Tapé Aviru               
heia ,heia, heia 
 Jaha jaha Tapé Aviru               
 
Xamoi mbopu nde mbaraka 
Xamoi mbopu nde mbaraka 
Kuarahy ojekua’a javé 
yvy marã'ey 
heia ,heia, heia 
Jaha jaha Tapé Aviru 
heia ,heia, heia 
Jaha jaha Tapé Aviru 
 
(tradução) 
 
Tempo velho tempo novo 
Preste atenção no que diz a sabedoria do tempo   
Vamos, vamos para o caminho sagrado 
O xamã aponta com seu maracá sagrado                
Para leste onde nasce o sol, onde está a terra sem mal. 
Vamos, vamos para o caminho sagrado. 
 
(canto do tekoha Verá Tupã’i) 
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REFERÊNCIAS 
 
fala dos mais velhos:   
Xaryi (xamã) Almerinda 
Xary'i  Poty 
Fala do cacique Verá Mirim 
Fala do cacique Mbei Mbei Tupã (Emiliano Medina) 
 
Secretaria de Estado da Educação; Governo do Estado de Santa Catarina, 
Caderno Biingue Mbya Reko (Vida Guarani)- Santa Catarina, 2008 
 
Instituto do patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Centro Nacional de 
Folclore e Cultura Popular –Mano’~i Rapé(Caminho da Sabedoria) tradução 
professores  guarani, Rio de Janeiro, 2009 
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TERRITORIALIDADE  

INDÍGENA GUARANI 

Emiliano Medina (CIES-CM-PR) 
Orientadora: Sinclair P. Casemiro (USP – UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Xamoimaymã’ etehe’ inhanderuohejátapékakua’a (Brasil, 

Argentina, Uruguai, Bolívia ha Paraguay) jaikóaguã, 

upeaguinhambo’ emitãkuerapejapysakáaguãoikua’ 

aporãaguãmba’ exapajaikóarã. Pexaguiapykaguasúoim ~ 

eParaguaype, amõguiNhanderúetenhanderovasákoero’ 

veikatukua’ ajahaaguãyvymarã’ eype. O poético é entendido 

por nós Guarani como o modo de conduzir nosso ser e 

vivência neste mundo com a natureza e com todos os seres 

vivos. Por isso vivemos as belas palavras sempre sagradas 

e poéticas ensinadas pelos nossos Xamoí. Assim, a partir 

da nossa cosmovisão, nós povo Guarani sempre buscamos 

evitar confrontos com os que se apropriaram de nossos 

territórios, sendo essas invasões na maioria das vezes 

violentas e bárbaras. Com a demarcação das fronteiras 

nacionais, aNação Guarani ficou fragmentada e dividida 

geopoliticamente em etnias, comunidades, aldeias, famílias, 

condição essa que enfraqueceu significativamente nosso 

projeto espiritual, cultural e linguístico como Nação. Nossos 

antepassados contavam e nossos mais velhos nos contam 

que o espaço terreno deixado por Nhnderu-Ete para 

vivermos são o Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia e 

Paraguai, sendo que o maior apyka (portal celestial) está no 

Paraguai, considerado o centro mais sagrado do território 

Guarani.  

PALAVRAS-CHAVE: cosmovisão; territorialidade; Guarani. 
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MITOS INDÍGENAS: RELAÇÕES 
INTERTEXTUAIS NA OBRA 
MACUNAÍMA, DE MÁRIO DE 
ANDRADE, E NA PINTURA DE 
TARSILA DO AMARAL 

Bruna Kely de Jesus (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Esta pesquisa objetiva apresentar os mitos indígenas 
presentes na obra Macunaíma, bem como evidenciar 
que essa narrativa é uma síntese de raças e culturas 
distintas, entremeada por lendas folclóricas e 
indígenas sul-americanas, representando, 
simultaneamente, o povo brasileiro e o homem latino-
americano. Entendemos que a narrativa é constituída, 
basicamente, por aspectos que caracterizam a 
diversidade por meio da mescla de tais lendas e 
tradições, provenientes das mais variadas regiões do 
país. Analisaremos a pintura Batizado de Macunaíma 

(1956), de Tarsila do Amaral, que remete a temas 
semelhantes aos abordados em Macunaíma com 
finalidade de estabelecer as relações intertextuais 
entre as obras, por entender esse procedimento como 
essencial à ampliação de sentidos de uma obra e, 
portanto, importante do ponto de vista da produção 
humana. A pesquisa está pautada nos estudos de 
Étienne Souriau (1983) a respeito da correspondência 
entre as formas artísticas, nas noções de 
intertextualidade oriundas do dialogismo preconizado 
por Bakhtin (2003), na crítica de Antonio Candido 
(2006) e no roteiro de estudos dos aspectos indígenas 
da obra Macunaíma, de Proença (1987).  

PALAVRAS-CHAVE: literatura; pintura; mitos 
indígenas. 
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UM ESTUDO COMPARATIVO 
ENTRE HAICAIS DE HELENA 
KOLODY E DE MARIO QUINTANA 

Rafael Zeferino de Souza (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Haicais são poemas curtos, compostos por 

dezessete sílabas poéticas distribuídas em três 

versos. Além de sua concisão e grande carga 

poética são composições conhecidas pela 

simplicidade, objetividade, contudo, suas 

características mais marcantes, ao longo do tempo, 

vêm sendo modificadas por alguns escritores. Nessa 

proposta, o foco central é estudar estes breves 

poemas e analisar comparativamente a produção 

dos haicais de Helena Kolody e de Mario Quintana, 

escritores brasileiros que apresentam estilos 

diferentes de composição em seus haicais. A base 

teórica dessa pesquisa é voltada ao campo da 

Literatura Comparada, especialmente nos estudos 

de Carvalhal (2003) e Nitrini (1997). Também são 

importantes as contribuições de Candido (2006), Paz 

(1972) entre outros que se preocuparam em 

compreender e a analisar esse gênero poético.  

PALAVRAS-CHAVE: haicai; Kolody e Quintana; 

literatura comparada. 
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IDENTIDADE E EXPRESSÃO:  

UMA ABORDAGEM COMPARADA 

DE POEMAS E PINTURAS  

SOBRE AUTORRETRATOS 

Hilquias Eufrásio Stirle (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

O homem sempre demonstrou o desejo incessante de 

conhecer-se a si mesmo e ir além de sua própria 

imagem. Ao longo dessa busca, tentou por meio de 

traços, palavras, cores e texturas se expressar 

evidenciando uma maneira particular de vislumbrar o 

mundo e conceber a arte. Assim, o autorretrato tornou-

se o espelho do artista, no qual é refletida não só a 

sua imagem exterior, mas também seu estado de 

espírito, suas concepções e inquietações diante da 

vida e do mundo.  Por meio da auto representação, 

tanto o poeta quanto o pintor revelam não só a sua 

própria identidade, mas também deixam registrada 

sua existência, perpetuando-a na obra de arte. Desta 

forma, baseados nos pressupostos da teoria 

comparada, especialmente nos estudos de Carvalhal 

(1986) e de Nitrini (2010), confrontaremos essas 

diferentes expressões artísticas (poesia e pintura), 

visando tornar evidentes as semelhanças e as 

diferenças entre essas obras artísticas que tratam de 

uma mesma temática: o autorretrato. Este estudo 

também é amparado pela noção de intertextualidade, 

proveniente dos estudos de Bakhtin.  

PALAVRAS-CHAVE: literatura comparada; 

intertextualidade; autorretrato. 
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A RETOMADA DA TEMÁTICA 

AMOROSA EM POEMAS E 

PINTURAS DO PERÍODO  

ÁRCADE: UMA PROPOSTA  

DE LEITURA INTERTEXTUAL 

Vaneide Miguel Ribeiro Slobodjan (PDE – UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Esta pesquisa tem como objetivo o estudo intertextual de 

poemas e de pinturas do período árcade que têm em comum 

a temática amorosa. A leitura dos poemas será um estímulo 

para que o leitor-aluno perceba que a poesia dialoga com 

outras linguagens, potencializando a possibilidade de 

sentidos, pois se refere a um universo que continuamente 

tenta ampliar o limite da experiência humana. Pretendemos 

mostrar por meio da leitura e compreensão de textos literários 

do período árcade que tratam da temática do amor que os 

poetas, para expressar esse sentimento, buscavam 

inspiração nas histórias da mitologia Greco-romana, 

representadas neste caso, pelas figuras mitológicas 

Eros/Cupido que mantêm entre si equivalência nas duas 

culturas. Para tanto, destacamos as manifestações sobre o 

amor e a paixão no fragmento da Lira ll, do poeta árcade 

Tomás Antônio Gonzaga, 2010 e da pintura de Cupido ou 

Eros representado como um jovem nu com asas douradas, 

ligeiro e bonito que lançava flechadas mágicas que 

inspiravam os sentimentos de amor nos deuses. 

Frequentemente aparece com os olhos cobertos para 

simbolizar a cegueira do amor e às vezes carregava uma flor, 

ou mais comumente um arco de prata e flechas douradas 

com o qual atirava os dardos de desejo contra os peitos dos 

deuses e dos homens apaixonados, tal como aparece na 

pintura Eros Cupido.  

PALAVRAS-CHAVE: poesia; pintura; intertextualidade. 
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DA LEITURA DE FÁBULAS  

À LEITURA DE MUNDO 

Neusa Schmidt de Oliveira (PDE – UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

De acordo com as DCE (2008), a leitura visa a formação 

do leitor competente, ou seja, aquele que é capaz de ler 

nas entrelinhas, identificando, a partir do que está escrito, 

elementos implícitos, estabelecendo relações entre o texto 

e outros textos já lidos. Embora esse projeto apresente a 

leitura de fábulas, isso poderá muito bem ser percebido no 

decorrer do trabalho, conquistando não só o 

desenvolvimento do hábito da leitura como o 

aprimoramento da escrita. Diante disso, o presente projeto 

tem a finalidade de contribuir com aspectos relacionados à 

leitura de fábula, ou seja, de criar condições para que a 

prática de leitura se concretize na escola. Além disso, 

estaremos contemplando os demais eixos norteadores de 

Língua Portuguesa: produção escrita, linguagem oral e 

reflexão sobre a língua e a linguagem. Esse trabalho, em 

consonância com as Diretrizes Curriculares para ensino 

de Língua Portuguesa (2008), terá como suporte o método 

recepcional, elaborado pelas professoras Maria da Glória 

Bordini e Vera Teixeira Aguiar, com base nos 

pressupostos teóricos da Teoria da Recepção, de Hans 

Robert Jauss. O foco do trabalho com essa metodologia 

de ensino é propiciar estratégias de ruptura e 

transformação dos horizontes de expectativas dos 

educandos, no tocante à leitura literária, com base na 

interação do aluno com o texto.  

PALAVRAS-CHAVE: estética da recepção; formação do 

leitor; fábulas. 
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OS CONTOS DE FADAS  
NA FORMAÇÃO DO LEITOR:  
UM DIÁLOGO ENTRE  
LITERATURA E CINEMA 

Elizete de Fátima Santos (PDE – UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Esta proposta de trabalho tem como objetivo desenvolver 

uma prática de leitura com o gênero literário contos de 

fadas, por meio do método recepcional, elaborado por 

Bordini e Aguiar (1993), o qual é baseado na estética da 

recepção, proposta por Hans Robert Jauss, durante uma 

conferência na Universidade de Constance, na Alemanha, 

em 1967. Pretende-se contribuir para uma compreensão 

crítica do gênero literário conto de fadas e sua evolução 

social, por meio do estímulo à leitura e recepção do 

gênero em sala de aula, estabelecendo comparações em 

relação aos valores ideológicos e estéticos do conto de 

fadas clássico (conto dos Irmãos Grimm) e o 

contemporâneo (filme de Rupert Sanders). O corpus 

principal do trabalho consiste na identificação da evolução 

dos valores sociais, ideológicos e morais na 

representação da figura feminina no conto clássico 

“Branca de Neve” (século XIX) e no filme Branca de Neve 

e o Caçador (século XXI). Propõe-se uma leitura crítica de 

contos de fadas, de modo a extrapolar o plano estético e 

considerar a dimensão social em que a obra e o leitor 

estão inseridos, promovendo de uma prática de leitura 

prazerosa em sala de aula, que propicie a ampliação de 

conhecimentos e a formação de alunos críticos e ativos no 

processo de leitura, capazes de dialogar com o texto, 

fazerem inferências e comparações, pautando-se na 

integração da linguagem verbal com a visual.  

PALAVRAS-CHAVE: literatura e cinema; método 

recepcional; contos de fada. 
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EM BUSCA DA CURITIBA  
PERDIDA DE TREVISAN:  
A REPRESENTAÇÃO DOS 
PERSONAGENS ANÔNIMOS  
EM SEUS CONTOS 

Gabriela Lasta (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Dalton Trevisan é um escritor singular na literatura brasileira. 

Mesmo sendo agraciado com os grandes prêmios das Literaturas 

de Língua Portuguesa, em 2012, o Prêmio Camões e o Prêmio 

Machado de Assis, ambos pelo conjunto de sua extensa obra, 

composta sobretudo de romances e coletâneas de contos, ele 

continua avesso a badalações, entrevistas, fotos e aparições 

públicas. Considerado o grande mestre do conto contemporâneo, 

por suas narrativas concisas, densas e impactantes, na qual 

emerge um cotidiano pós-moderno marcado pela miséria, 

violência e indiferença com o próximo, ele busca retratar a 

metrópole Curitiba e seus personagens anônimos e esquecidos. 

Na obra Em Busca da Curitiba perdida, publicada em 2004, as 

representações insólitas do anonimato social que marca o cenário 

pós-moderno aparecem por meio dos personagens 

marginalizados, quase sempre denominados de “Joãos” ou 

“Marias”, os quais marcados pela fragilidade dos laços humanos 

no contexto metropolitano estão sujeitos a um circulo vicioso, no 

qual não é possível o “happy end” romântico. O corpus do 

trabalho se constitui dos contos “Uma vela para Dario”, “Com o 

facão, dói” e “O Senhor meu Marido”, que se caracterizam pela 

representação de situações prosaicas dos esquecidos da 

metrópole. Para isso, essa análise respalda-se nos estudos de 

Bosi (1994) sobre o conto brasileiro contemporâneo e nas 

contribuições teóricas acerca das características dos indivíduos 

pós-modernos de Bauman (1998, 2001, 2003), Hall (1992, 2000) 

e Santos (2000).  

PALAVRAS-CHAVE: Dalton Trevisan; contos; anonimato social. 
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UMA PROPOSTA DE LEITURA  

DO GÊNERO CONTO NO 9º ANO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Nueli de Souza (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientador: Wilson Rodrigues de Moura (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

Nessa proposta de ensino, pretende-se oportunizar aos 

estudantes um trabalho de leitura, utilizando o gênero 

conto conforme suas esferas de circulação, propiciando a 

vivência da obra literária, incentivando a compreensão e 

interpretação social. O objetivo geral do projeto é 

estabelecer a leitura como conteúdo básico fundamental 

na construção do conhecimento no 9º ano do Ensino 

Fundamental, compreender a práxis do professor e 

incentivar os estudantes a ler contos da literatura 

brasileira e a interagirem com os sujeitos, num processo 

de dialogicidade, por meio da Estética da Recepção. A 

leitura dos contos clássicos possibilita a vivência da obra 

literária, incentiva à compreensão e interpretação social 

bem como incentiva o aluno a interagir com o texto e com 

os outros sujeitos. O trabalho com a leitura dos clássicos 

pode contribuir ao estudante-leitor do 9º ano novos 

conhecimentos e novas formas de perceber a realidade e 

seu contexto histórico-social. O gênero literário expressa 

sensibilidade, amplia horizontes de expectativas e permite 

ao estudante um diálogo com o texto, embasado por uma 

práxis de leitura que contribua para a formação de um 

leitor proficiente e crítico, um sujeito ativo no processo de 

leitura.  

PALAVRAS-CHAVE: literatura; leitura; estudantes. 
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