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 PALESTRAS 
 
 
NARRAR PARA ENTENDER EM GRANDE SERTÃO: VEREDAS 
12   Rita das Graças Félix Fortes (UNIOESTE) 
 
O BRASIL PELOS CABO-VERDIANOS: DIÁLOGOS LITERÁRIOS ENTRE OS DOIS LADOS 
DO ATLÂNTICO 
19   Érica Antunes Pereira (USP) 
 
 
 
 MINICURSOS 
 
 
A POÉTICA DE ARISTÓTELES EM SUA FILOSOFIA 
37   Enrique V. Nuesch (UEL) 

 

LEITORES LITERÁRIOS: ALGUNS ESTUDOS DEDICADOS AO LEITOR DE LITERATURA 
38   Daiane da Silva Lourenço (UEM) 
 
LITERATURA E HISTÓRIA (HISTÓRIA OU LITERATURA?): UMA APRESENTAÇÃO 
53   Vicentônio Regis do Nascimento Silva (UNESP) 
 
NARRATIVAS DE ESCRAVOS E AFRO-DESCENDENTES 
54   Thomas Bonnici (UEM) 
 
A PERSONAGEM FEMININA NOS ROMANCES LATINO-AMERICANOS DO SÉCULO XIX 
55   Weslei Roberto Cândido (UEM) 
 
O AMOR QUE NÃO OUSA DIZER SEU NOME: LITERATURA E HOMOEROTISMO 
65   Sandro Adriano da Silva (USP) 
 
O MATERIALISMO LACANIANO E A LITERATURA 
66   Luís Cláudio Ferreira (UEM) 
 
PROCESO Y COMPLEJIDAD DE LA POESÍA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA: AÑOS 80 
AL PRESENTE 
67   Pedro Granados (UNILA) 
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 SIMPÓSIOS 
 
 
SIMPÓSIO 1 
A (RE)INVENÇÃO DO CONTEMPORÂNEO: LITERATURA, POÉTICAS E POLÍTICAS 
76   Sandro Adriano da Silva (USP) / Wilma dos Santos Coqueiro (FECILCAM) 
 

 
ACENOS E AFAGOS, DE JOÃO GILBERTO NOLL: UM ROMANCE QUEER 
78   Sandro Adriano da Silva (USP) 
 
A NARRATIVA DE AUTORIA FEMININA NO MUNDO GLOBALIZADO DO SÉCULO XXI: 
UMA LEITURA DA REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE PÓS-MODERNA NO 
ROMANCE AZUL-CORVO, DE ADRIANA LISBOA 
89   Wilma dos Santos Coqueiro (FECILCAM) 
 
A POLÍTICA E A REORGANIZAÇÃO HORIZONTAL DAS NORMAS NA OBRA DE 
FICÇÃO: UMA LEITURA DE SARAMAGO ATRAVÉS DA TEORIA DO EFEITO ESTÉTICO 
90   Luciana de Oliveira Mangueira (UERJ) 
 
A PRESENÇA DO INSÓLITO NOS CONTOS DE MOACYR SCLIAR 
98   Haline Nogueira da Silva (FECILCAM) / Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (FECILCAM) 
 
A REPRESENTAÇÃO DA CULTURA JUDAICA NO ROMANCE HOMOERÓTICO DUAS 
IGUAIS DE CÍNTIA MOSCOVICH 
109   Nayara de Oliveira (FECILCAM) / Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (FECILCAM) 
 
A REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE PÓS-MODERNA NO CONTO “SENHOR MEU 
MARIDO” DE DALTON TREVISAN 
120   Belíssar Alves Mormelo (FECILCAM) / Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (FECILCAM) 
 
CONTO FANTÁSTICO RUBIANO “AGLAIA”: CONDIÇÃO FEMININA QUE DESAFIA AS 
LEIS PATRIARCAIS DA PROCRIAÇÃO 
121   Gessica Zavadoski Gomes (FECILCAM) / Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro 
(FECILCAM) / Co-orientadora: Daiane da Silva Lourenço (UEM) 
 
“DAMA DA NOITE”: O ESTRANHAMENTO E A BUSCA DE UMA IDENTIDADE 
130   Patrícia de Oliveira (FECILCAM) / Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (FECILCAM) 
 
ENTRE A OBEDIÊNCIA E A RUPTURA: OS DRAMAS FEMININOS NO CONTO “A 
IMITAÇÃO DA ROSA” DE CLARICE LISPECTOR 
131   Maiara Cristina Segato (FECILCAM) / Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (FECILCAM) 

 
 
 
SIMPÓSIO 2 
DIÁLOGOS DE RESISTÊNCIA NAS LITERATURAS CONTEMPORÂNEAS: UM CHOQUE 
CULTURAL ENTRE O PRIMITIVO E O MODERNO 
144   Angela Aparecida Gonçalves Oliveira (SEED-PDE) / Devalcir Leonardo (FECILCAM) 
 
 

DIALOGISMO E A LUTA DE CLASSE EM CEM ANOS DE SOLIDÃO 
146   Angela da Silva Leonardo (FECILCAM) 
 
LITERATURA AFRO-FEMININA: UMA ESCRITA DE COBRANÇA 
147   Serafina Ferreira Machado (IFPR) 
 
MENSAGEM E A JANGADA DE PEDRA: UM ESPELHO INVERTIDO DO IMAGINÁRIO 
PORTUGUÊS 
148   Devalcir Leonardo (FECILCAM) 
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O EXISTENCIALISMO NA OBRA A NÁUSEA DE JEAN-PAUL SARTRE 
157   Valdair da Silva (FACULDADE INTEGRADO/SEED-PR) 
 
O NEGRO NA LITERATURA BRASILEIRA: UM ESTUDO SOBRE A POESIA “DA 
AGONIA” DE CUTI 
167   Fábio Carlos Siqueira (UNICENTRO) / Níncia Cecilia Ribas Borges Teixeira (UNICENTRO) 
 
SUBALTERNIDADE EM DISGRACE (1999), DE J. M. COETZEE 
168   Angela Aparecida Gonçalves Oliveira (SEED-PR) 

 
 
SIMPÓSIO 3 
ESTUDOS DA LINGUAGEM POR CAMINHOS LITERÁRIOS: ENSINO DE LÍNGUA 
ESTRANGEIRA PELA LITERATURA COMO POSSÍVEIS (RE)CONFIGURAÇÕES DE UM 
AGIR DOCENTE 
169   Maria Izabel Rodrigues Tognato (FECILCAM) / Marileuza Ascencio Miquelante (FECILCAM) 
 

 
CULTURA DA CONVERGÊNCIA, LITERATURA ESTRANGEIRA E ENSINO: 
POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO 
170   Vera Helena Gomes Wielewicki (UEM) 
 
ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: O PAPEL DO TEXTO LITERÁRIO NA FORMAÇÃO DO 
LEITOR 
171   Ibrahim Alisson Yamakawa (UEM) / Orientadora: Célia Regina dos Santos (UEM) 
 
ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PELA LITERATURA: POSSÍVEIS INSTRUMENTOS DE 
APRENDIZAGEM 
194   Maria Izabel Rodrigues Tognato (FECILCAM) / Marileuza Ascencio Miquelante (FECILCAM) 
 
LITERATURA E ENSINO: A LITERATURA COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE 
LÍNGUA INGLESA PARA CRIANÇAS 
195   Juliana Reichert Assunção Tonelli (UEL) 
 
O CONTO E SUA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: REFLEXÕES SOBRE UM 
PROCEDIMENTO 
197   Eliane Segati Rios Registro (UENP/UEL) 
 
OS GÊNEROS LITERÁRIOS NO LIVRO KEEP IN MIND 6º ANO 
198   Suzelaine dos Santos Vieira (FECILCAM) / Orientadora: Edcléia Aparecida Basso (FECILCAM) 
 
USO DE E-BOOKS NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA ATRAVÉS DE TEXTOS 
LITERÁRIOS 
212   Elenice Koziel (UTFPR) / Christopher Yuity Kuroda (UTFPR) 

 
 
 
SIMPÓSIO 4 
LITERATURA CONTEMPORÂNEA: MEMÓRIA, IMAGINÁRIO E REPRESENTAÇÃO 
222   Alessandra Valério (UNIOESTE) / Antonio Rediver Guizzo (UNIOESTE) 
 

 
A FOCALIZAÇÃO EM AS INTERMITÊNCIAS DA MORTE 
224   Diana Milena Heck (UEM) 
 
DO INFERNO DE DANTE AO CÉU DE LÍSIAS: O SUICÍDIO NA LITERATURA 
232   Alessandra Valério (UNIOESTE) 
 
GRACILIANO, JORGE E EUCLIDES: HISTÓRIA E MEMÓRIA COMO PROCESSOS DE 
SIGNIFICAÇÃO DA ESCRITA LITERÁRIA 
233   Débora Gouveia de Melo Mateus (UEFS) 
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O ORDINÁRIO DO COTIDIANO NO EXTRAORDINÁRIO DA POÉTICA: DIÁLOGOS 
ENTRE O CONTO “MENINOS E MENINAS”, DE MIGUEL SANCHES NETO, E A 
CANÇÃO HOMÔNIMA DO GRUPO LEGIÃO URBANA 
234   Marcos Flávio Bassi (FECILCAM)/ Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro 
(FECILCAM)/ Co-orientador: Willian André (FECILCAM) 
 
PONCIÁ VICÊNCIO: UM SILÊNCIO QUE SE ROMPE, UMA VOZ QUE SE ERGUE 
235   Antonio Rediver Guizzo (UNIOESTE) 
 
SENTIMENTO E MEMÓRIA: A REPRESENTAÇÃO DO DISCURSO FEMININO NAS 
LITERATURAS AFRICANAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
236   Carlos da Silva (FAFIPA) 
 
VIAGENS: OS CAMINHOS DE JOSÉ SARAMAGO EM O EVANGELHO SEGUNDO 
JESUS CRISTO 
248   Alberto Freitas dos Santos (UERJ) 

 
 
 
SIMPÓSIO 5 
LITERATURAS DOS SÉCULOS XX E XXI: TENDÊNCIAS E VERTENTES 
257   Maurício Cesar Menon (UTFPR) / Alex Sandro de Medeiros (UTFPR) 
 

 
A PRESENÇA DE JAMES JOYCE NO ROMANCE MODERNO SEGUNDO O NOVEAU 
ROMAN 
258   Daniel Falkemback Ribeiro (UFPR) 
 
A QUESTÃO DA IDENTIDADE CULTURAL A PARTIR DE UMA ANÁLISE DA 
FOCALIZAÇÃO EM NIHONJIN, DE OSCAR NAKASATO 
259   Alex Sandro de Medeiros (UTFPR) 
 
A RUPTURA DO TEMPO E DO ESPAÇO EM PEDRO PÁRAMO, DE JUAN RULFO 
260   Larissa Walter Tavares (UEM) 
 
AS CONFISSÕES DE ANA: A REPRESENTAÇÃO FEMININA NA CRÔNICA DA CASA 
ASSASSINADA 
261   Claudeci Rodrigues Bueno (FECILCAM)/ Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (FECILCAM) 
 
AS ILHAS DA UTOPIA EM A RAINHA DO IGNOTO E A REPÚBLICA 3000 
270   Adriana Gomes Cardozo (UTFPR)/ Orientador: Maurício Cesar Menon (UTFPR) 
 
NÃO VERÁS NATUREZA ALGUMA: IMAGENS DO CAOS NA DISTOPIA DE IGNÁCIO 
DE LOYOLA BRANDÃO 
280   Renildo Felipe Diogo (UTFPR)/ Orientador: Maurício Cesar Menon (UTFPR) 
 
O ROMANCE REGIONALISTA PÓS 30 E SEU VALOR ENQUANTO PRODUÇÃO 
CULTURAL: UMA LEITURA DAS INTERSECÇÕES CULTURAIS E IDEOLÓGICAS PARA 
COMPREENSÃO DA IDENTIDADE DO BRASILEIRO 
291   Adriana Delmira Mendes Polato (FECILCAM) 
 
OS ESTILOS DE MULHER EM MACUNAÍMA: UMA LEITURA SOBRE OS ARQUÉTIPOS 
FEMININOS NA OBRA DE MARIO DE ANDRADE 
306   Adriele Gehring (FECILCAM)/ Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (FECILCAM) 
 
THE GIRL WHO FELL FROM THE SKY – UMA INCURSÃO PSICOLÓGICA NA 
LITERATURA AFROAMERICANA 
307   Márcia Cristine Agustini (UFSC) 
 
TODOS CONTRA D@NTE, DE LUÍS DILL: A NARRATIVA JUVENIL E O UNIVERSO 
DIGITAL 
308   Andressa Fajardo (UEM) 
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SIMPÓSIO 6 
LITERATURA E HISTÓRIA EM DIÁLOGO: TENDÊNCIAS E POSSIBILIDADES 
309   Fábio André Hahn (FECILCAM)/ Vicentônio Regis do Nascimento (UNESP) 
 
 

A FIGURA DA MORTE SOB O ASPECTO DO SOBRENATURAL NO CONTO 
“SOLFIERI”, DE ÁLVARES DE AZEVEDO 
310   Aline Belinato (FECILCAM)/ Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (FECILCAM)/ 
Co-orientador: Willian André (FECILCAM) 
 
A MULHER PÚBLICA DO SÉCULO XIX: UMA ANÁLISE INTERTEXTUAL ENTRE OS 
ROMANCES LUCÍOLA E A DAMA DAS CAMÉLIAS 
311   Elaine Aparecida Gonçalves Moreira (FECILCAM)/ Greiciele Cassanha Mauricio 
(FECILCAM)/ Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (FECILCAM) 
 
DIÁLOGO PARA A CONVERSÃO DO GENTIO – CONVERSÃO E DESTRUIÇÃO 
312   Barbara Leonora Salvadori Heritage (University of Missouri – MIZZOU) 
 
DIÁLOGOS ENTRE A HISTÓRIA E A LITERATURA POR MEIO DO TRÁGICO: UMA 
ANÁLISE DA ORÉSTIA DE ÉSQUILO 
313   Flávio Rodrigues de Oliveira (FECILCAM) 
 
IRACEMAS BRASILEIRAS: UMA LEITURA COMPARATIVA ENTRE O ROMANCE DE 
JOSÉ DE ALENCAR E A MÚSICA DE CHICO BUARQUE 
314   Lidio Szchornack (FECILCAM)/ Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (FECILCAM) 
 
MANIFESTAÇÃO DA CONDUTA HOMOSSEXUAL NO JORNAL LAMPIÃO DA ESQUINA 
(1978-1980) ATRAVÉS DA SEÇÃO CARTAS NA MESA 
315   Ronielyssom Cezar Souza Pereira (UNIPAR)/ Orientador: Fausto Alencar Irshlinger (UNIPAR) 
 
O ÚLTIMO DIA DE UM CONDENADO: UMA NOVELA DE RUPTURA ESTÉTICA E 
POLÍTICA NA OBRA DE VICTOR HUGO 
318   Felipe Gonçalves Figueira (UFF) 
 
“OS ABISMOS DE CARAGUATÁ”: O MOSAICO DE ADAUTO ELIAS MOREIRA 
331   Vicentônio Regis do Nascimento Silva (UNESP) 

 
 
 
SIMPÓSIO 7 
LITERATURA, RELAÇÕES E SENTIDOS PLURAIS 
332   Mônica Luiza Socio Fernandes (FECILCAM)/ Wilson Rodrigues de Moura (FECILCAM) 
 
 

A LEITURA E A MÚSICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR 
333   Lúcia Helena Avanço Honda (FECILCAM)/ Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes 
(FECILCAM) 
 
A METALINGUAGEM NA POÉTICA DE QUINTANA E NO CURTA METRAGEM DE 
WILLIAN JOICE: UMA POSSIBILIDADE DE ANÁLISE 
342   Márcia Cristina de Aquino de Paula (FECILCAM)/ Similaine Sibeli da Silva 
(FECILCAM)/ Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (FECILCAM) 
 
CORA CORALINA: A VIDA CONTADA EM VERSOS 
343   Marlize Arendt (FECILCAM)/ Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (FECILCAM) 
 
DESTRUIÇÃO E MORTE: A FUSÃO ENTRE IMAGEM E TEXTO NA CONSTRUÇÃO DOS 
PERSONAGENS DO GRAPHIC NOVEL SANDMAN, DE NEIL GAIMAN 
344   Cleverson de Lima (FECILCAM)/ Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (FECILCAM) 
 
O GUARANI E O TROVADORISMO: UMA RELAÇÃO DE INTERTEXTUALIDADE 
345 Laís Maykielen de Carvalho (FECILCAM)/ Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes 
(FECILCAM) 
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O JOGO DO TEXTO NO ROLE-PLAYING GAME: UM MODO DE CRIAÇÃO DE MUNDO 
346   Caio Steffano Romero (FECILCAM)/ Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (FECILCAM) 
 
PROSÓDIA MUSICAL: A CORRELAÇÃO ENTRE POEMA E MÚSICA 
347   Bruna Kely de Jesus (FECILCAM)/ Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (FECILCAM) 
 
TRANSFORMAÇÕES HABITACIONAIS EM DOIS ROMANCES OITOCENTISTAS 
348   Cinthia Tragante (USP)/ Telma de Barros Correia (USP) 
 
UM DIÁLOGO ATMOSFÉRICO: A INTERTEXTUALIDADE ENTRE VAN GOGH E 
RENATO RUSSO 
364   Viviane Lima Ananias (FECILCAM)/ Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (FECILCAM) 
 
UMA PAISAGEM CHAMA OUTRA PAISAGEM: A POESIA DE GOMES LEAL 
365   Kellen Wiginescki Barros (UEM) 

 
 
 
SIMPÓSIO 8 
LITERATURAS EM LÍNGUA INGLESA: DAS ORIGENS AO CONTEMPORÂNEO 
366   Érica Fernandes Alves (FECILCAM)/ Willian André (FECILCAM) 
 
 

A DICOTOMIA SUJEITO/OBJETO NO CONTO THE HILLS (1987), DE PATRICIA GRACE 
367   Sarah Caroline Alves Anselmo (FECILCAM)/ Orientadora: Érica Fernandes Alves (FECILCAM) 
 
A EXPERIÊNCIA COM A LINGUAGEM LEVADA AOS EXTREMOS: REFLEXÕES SOBRE 
O ROMANCE COMO É, DE SAMUEL BECKETT 
368   Willian André (FECILCAM) 
 
A OBJETIFICAÇÃO NO CONTO THE OLD CHIEF MSHLANGA, DE DORIS LESSING 
379   Juliana Nery (FECILCAM)/ Orientadora: Érica Fernandes Alves (FECILCAM) 
 
DO FAZ DE CONTA À REALIDADE, A REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO NO CONTO 
MISS BRILL 
380   Émerson Alves (FECILCAM)/ Orientadora: Érica Fernandes Alves (FECILCAM) 
 
O DIÁLOGO CULTURAL COMO POSSÍVEL EQUILÍBRIO EM THINGS FALL APART, DE 
CHINUA ACHEBE 
381   Érica Fernandes Alves (FECILCAM) 
 
REFLEXOS DE UMA NAÇÃO AMERICANA PÓS-PRIMEIRA GUERRA NO DISCURSO 
DE O GRANDE GATSBY 
382   Gabriela Bruschini Grecca (UEM)/ Orientadora: Vera Helena Gomes Wielewicki (UEM) 
 
“WAKEFIELD” E O NIILISMO COMPLETO: UMA LEITURA POSSÍVEL DE NATHANIEL 
HAWTHORNE 
391   Pedro Augusto Pereira Brito (FECILCAM)/ Orientador: Willian André (FECILCAM) 

 
 
 
SIMPÓSIO 9 
O ROMANCE CONTEMPORÂNEO 
392   Daiane da Silva Lourenço (UEM)/ Luís Cláudio Ferreira Silva (UEM) 

 
 
A REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE HOMOERÓTICA NO ROMANCE O TERCEIRO 
TRAVESSEIRO 
393   Jobede Paiva Rodrigues (FECILCAM)/ Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (FECILCAM) 
 
A REPRESENTAÇÃO DO SUJEITO CONTEMPORÂNEO EM O CHEIRO DO RALO DE 
LOURENÇO MUTARELLI E NATÁLIA DE HELDER MACEDO 
394   Nayara Garcia Valenciano (UEM)/ Orientadora: Marisa Corrêa Silva (UEM) 
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DISSOLUÇÃO DA NARRATIVA EM A PAIXÃO SEGUNDO G. H., DE CLARICE 
LISPECTOR 
406   Maiara Usai Jardim (UEM)/ Evely Vânia Libaroni (UEM) 
 
ELOGIO DA MENTIRA: O DESAFIO DO DIÁLOGO INTERTEXTUAL 
407   Adriana Jesuíno Francisco (UNESP)/ Orientador: Paulo Cesar Andrade (UNESP) 
 
FOCALIZAÇÃO E NARRAÇÃO EM DOIS IRMÃOS: OS OLHOS E A VOZ DE DOMINGAS 
NA NARRATIVA DE NAEL 
408   Miriam Juliana Pastori Bosco (UEM) 
 
O LABIRINTO EM TODOS OS NOMES, DE JOSÉ SARAMAGO 
409   Renata Santana (UEM) 
 
O NARRADOR PÓS-MODERNO NA FRONTEIRA DE SELVA TRÁGICA (2011) 
419   Tallyssa I. M. Sirino (UNIOESTE) 
 
RETALHOS DE LEMBRANÇAS: UM ESTUDO SOBRE A (DES)CONSTRUÇÃO DA 
ESCRITA DA MEMÓRIA EM LEITE DERRAMADO 
433   Carolina Chebel (UFF) 

 
 
 
 
 PAINÉIS 
 
 
A PRODUÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL CONTO: UM ESTUDO DO USO DOS ELEMENTOS 
DA NARRATIVA 
445   Mônica Vieira Senko (FECILCAM)/ Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (FECILCAM) 
 
A RETOMADA DO MITO DE ÍCARO EM DIFERENTES MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 
446   Andressa Oliva de Souza (FECILCAM)/ Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (FECILCAM) 
 
MORTE E SOLIDÃO EM A PAIXÃO SEGUNDO G. H., DE CLARICE LISPECTOR 
447   Maiara Usai Jardim (UEM)/ Evely Vânia Libaroni (UEM) 
 
O GRITO PELA LIBERDADE NO CONTO THE DREAM OF AN HOUR, DE KATE CHOPIN 
448   Suzelaine dos Santos Vieira (FECILCAM)/ Orientadora: Érica Fernandes Alves (FECILCAM) 
 
OS ESTUDOS CULTURAIS E O ROMANCE HISTÓRICO CONTEMPORÂNEO DE 
MEDIAÇÃO BRASILEIRO – ESCRITAS LITERÁRIAS NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO DA 
IDENTIDADE NACIONAL EM MEU QUERIDO CANIBAL E VIVA O POVO BRASILEIRO 
449   Débora Gouveia de Melo Mateus (UEFS) 
 
SINESTESIAS VISUAIS: AS CORES NA POÉTICA DE CRUZ E SOUZA 
450   Adailton Almeida Barros (FECILCAM)/ Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (FECILCAM) 
 
TRAÇOS ROMÂNTICOS NA REPRESENTAÇÃO FEMININA DO ROMANCE NATURALISTA 
DONA GUIDINHA DO POÇO 
451   Adriana Gomes Cardozo (FECILCAM)/ Gabriela Lasta (FECILCAM)/ Orientadora: Wilma 
dos Santos Coqueiro (FECILCAM) 
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APRESENTAÇÃO 

 Com muita satisfação, reunimos, nestes Anais do I Encontro de Diálogos 
Literários: um olhar para além das fronteiras, os trabalhos apresentados durante sua 
realização – de 22 a 24 de agosto de 2012. 
 O evento foi uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Diálogos Literários do 
Curso de Letras da UNESPAR/FECILCAM – Campus de Campo Mourão – Pr. Teve foco 
na formação acadêmica com o intuito de disseminar a produção científica de docentes e 
discentes vinculados ao referido grupo de pesquisa, bem como de pesquisadores de 
outros grupos e instituições, buscando maior integração com a comunidade acadêmica em 
ambientes de convergência e disseminação da produção intelectual. Acreditamos, assim, 
contribuir para a formação humana e consciência crítica, na transformação de uma 
sociedade livre e justa que opera de forma contrária ao universo da alienação, em que as 
relações são pautadas na unilateralidade e na falta de consciência sobre a própria 
existência. 
 O evento contou com a participação de 254 inscritos nas diversas modalidades 
de atividades, entre as quais destacamos, como um marco para a nossa instituição, os 
nove simpósios propostos por pesquisadores de diversas IES: UNESPAR/FECILCAM, 
UNESPAR/FAFIPA, USP, UFF, UNIOESTE, UTFPR, UEM, UEL, UFSC, UNILA. A 
realização deste primeiro encontro fortaleceu o diálogo entre pesquisadores de diversas 
regiões do Brasil, ao propiciar a socialização de pesquisas voltadas aos estudos literários, 
contribuindo, assim, para o fortalecimento das reflexões sobre a Literatura como um 
espaço profícuo para as publicações com outras áreas do conhecimento. 
 72 trabalhos integraram a programação dos 9 simpósios, além de 2 palestras, 8 
minicursos e 8 painéis. No total, além dos resumos de todos os trabalhos, publicamos, 
aqui, 32 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. 
 Achamos importante destacar a literatura enquanto expressão de uma linguagem 
própria, capaz de analisar as “relações sempre particulares que reúnem as crenças, as 
emoções, a imaginação e a ação, o que faz com que ela encerre um saber insubstituível, 
circunstanciado e não resumível sobre a natureza humana, um saber de singularidades”, 
como ressalta Antoine Compagnon em Literatura para quê? Em outras palavras: literatura 
enquanto exercício de pensamento e experimentação dos possíveis. 
 Assim, este encontro foi pensado como um espaço para a socialização desse 
exercício de pensamento, enriquecido pela pluralidade de reflexões e pesquisas voltadas a 
questões literárias. 
 Agradecemos a todos que acreditaram ser possível a realização deste 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. 
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SERTÃO: VEREDAS
1
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1. NOS RASTROS DE DIADORIM 

 
 Riobaldo, a personagem narradora de Grande sertão: veredas, de João 
Guimarães Rosa, em um longo fluxo de consciência, narra sua travessia pelo 
sertão/vida, sua “carreira” como jagunço, principalmente, como o famigerado 
Urutu Branco: chefe de bando que vingou a morte de Joca Ramiro – o grande 
líder e pai de Diadorim – e “desjagunçou” o sertão dos demais bandos que 
grassavam pela região. 

Ao narrar um número infindável de histórias, ele se filia à cepa do caipira 
mineiro que, segundo a tradição popular, as piadas e os chistes, seria um 
contador de histórias incorrigível. Portanto, desde a concepção do narrador, o 
autor já prenuncia que fará remissão à cultura regional do planalto central, mas 
também à cultura mineira em geral.  Mas, contar casos elaborados, aos quais, 
como em um palimpsesto, várias histórias vão sendo sobrepostas, é uma 
estratégia recorrente nas narrativas ficcionais em primeira pessoa; então, qual 

                                                           
1 O presente estudo foi apresentado na XV Jornada Nacional de Estudos Linguísticos e 
Literários e será publicado nos anais do referido evento. 

RESUMO: Partindo das discussões sobre O narrador, de 
Walter Benjamin, e Tempo e narrativa, de Paul Ricoeur, 
objetiva-se, neste estudo, analisar a complexa estrutura 
narrativa em Grande sertão: veredas, bem como a forma 
com Guimarães Rosa funde dois tipos de narradores: o 
que vem de fora e, ao contrário da tradição, não vem 
para contar o que viu, mas para ouvir o que o narrador de 
dentro viu e viveu, mas também para fazer com que 
Riobaldo, ao contar, reflita, como sói aos velhos, sobre 
como se deram seus descaminhos pela vida. Teria ele 
hipotecado sua alma ao diabo?  Por que a vida lhe foi tão 
ardilosa a ponto de lhe negar todas as possibilidades em 
relação a Diadorim, seu inefável amor? Partindo do 
emaranhado de questões imbricadas à fala de Riobaldo 
analisar-se-á como Guimarães Rosa, através desta 
maneira peculiar e criativa de narrar, transita pelos 
causos populares e pela tradição clássica em relação a 
rememorar para narrar, narrar para entender. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Grande sertão: veredas; narrador 
de fora; narrador de dentro. 
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seria o elemento inovador, que há quase sessenta anos vem encantando e/ou 
espantando os leitores ao se depararam com Grande sertão: veredas? 

A resposta para esta questão está na forma como Guimarães Rosa 
conseguiu imprimir à narrativa um tom oral que esconde o imbricadíssimo 
processo de construção do texto. O que demandado leitor, simultaneamente, 
empenho para desvendar este processo, mas também simpatia em relação à 
tradição das narrativas orais, tão comuns ao sertanejo, dado o isolamento ao 
qual esteve confinada a população do serrado até a década de 1950, quando a 
modernização se abeirou do sertão de forma irreversível, com todas as suas 
benesses e seus malefícios.  

A imemorial necessidade humana de narrar de forma fantasiosa e de 
ouvir – apontada por Walter Benjamin no texto “O narrador. Considerações 
sobre a obra de Nikolai Leskov” – remonta aos contadores de causos e 
estórias, graças aos quais, ao longo do tempo, esta se perpetuou na tradição 
oral, da qual As mil e uma noites é um exemplo modelar, pois, “a criança e o 
adulto, o rico e o pobre, o sábio e o ignorante, todos, enfim, ouvem com prazer 
histórias (...). O homem, pela estrada atraente dos contos e histórias, procura 
evadir-se da vulgaridade cotidiana, embelezando a vida com uma sonhada 
espiritualidade” (TAHAN, 2004, p. 15). De acordo com Benjamin (1994, p. 198), 
“a experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos 
os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos 
se distinguem das histórias orais contados pelos inúmeros narradores 
anônimos”. 

A narrativa de Grande sertão, certamente, se filia a esta tradição de 
contar, pois Riobaldo desfia um rosário de histórias, como se a vida fosse um 
longo causo, cheio de dúvidas em relação ao vivido. Na página 772 Riobaldo 
afirma: “Sei que estou contanto errado, pelos altos. Desemendo. Mas não é por 
disfarçar, não pense. De grave, na lei do comum, disse ao senhor quase tudo. 
Não crio receio” (G.S.V3, p. 77). Ou seja, até aquele momento Riobaldo já teria 
contado ao doutor toda a sua estória e os desdobramentos a partir de então 
fariam parte da estratégia de narrar como em uma longa conversa, na qual a 
fluência seria o principal elemento a prender a atenção do doutor e, 
naturalmente, do leitor.  

No parágrafo seguinte àquele que seria o “fim” da narrativa, ele discorre 
sobre as lembranças e os rastros da memória, rastros estes capazes de, ao 
longo do tempo, edulcorar o vivido, como exemplifica o episódio que remete a 
Nhorinhá. Muitos anos depois de seu breve encontro com Nhorinhá, uma 
encantadora prostituta – como sói a praticamente todas as prostitutas da obra 
rosiana – com a qual ele tivera um único encontro, ao receber uma carta dela 
que, há oito anos zanzava de portador em portador pelo sertão, ele afirma: “De 
lá para lá, [da época do encontro] os oito anos se baldavam. Nem estavam, 
Senhor subentende o que isso é? A verdade que, em minha memória, mesmo 
ela tinha aumentado de ser mais linda...(G.S.V., p. 78). Ou seja, a distância 
entre o vivido e o rememorado reveste o lembrado de um encantamento 
superior ao momento vivido. Conforme Ricoeur (1997, p. 202, v III), o rastro, 
longe de revelar uma ambiguidade, constitui-se como  

                                                           
2 Na edição aqui utilizada o romance tem 460 páginas. 
3 Todas as citações de Grande sertão: veredas referem-se a: ROSA, João Guimarães. Grande 
sertão: veredas. 14. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980  e estas serão identificadas por G. 
S. V., seguidas do número da página. 
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dois regimes de pensamentos e, por implicação, de duas 
perspectivas sobre o tempo: na própria medida em que o rastro 
marca no espaço a passagem do objeto da busca, é no tempo 
do calendário e, para além dele, no tempo astral que o rastro 
marca a passagem. É essa condição que o rastro conservado e 
não mais deixado torna-se documento datado.  

 
Imediatamente após narrar este exemplo modelar de como o tempo 

altera o fato vivido, transfigurando-o em uma lembrança cuja dimensão, 
certamente, extrapola a experiência vivida, “encerra-se” a narrativa de Grande 
sertão, pois o que Riobaldo pretendia, ao narrar era:  
 

decifrar as coisas que são importantes. E estou contando não é 
uma vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria 
vertente. Queria entender do medo e da coragem, e da gã que 
empurra a gente para fazer atos, dar corpo ao suceder. O que 
induz a gente para as más ações estranhas, é que a gente está 
pertinho do que é nosso, por direto, e não sabe, não sabe, não 
sabe! (G.S.V., p. 79) (grifo nosso).  

 
Cabe ao leitor atento e cooperativo entender que, até a página 79, o 

narrador ateve-se, como em um jorro de fluxo de consciência, aos principais 
fatos da sua história; que estes seguiram o influxo das livres associações das 
suas lembranças; inclusive, ele encerra esta etapa geral da narrativa repetindo 
que não sabe, não sabe, não sabe!A partir deste momento, a narrativa, 
enveredando pela forma tradicional – se é que se pode fazer tal afirmação a 
respeito da obra rosiana como um todo – isto é, parte do início para o final da 
trajetória de Riobaldo ao longo da vida e, ao contrário da tradição romanesca, 
esta se tonará mais enigmática, dado o imbricado processo narrativo.  

Imediatamente após dizer que ele não sabia de nada, ou seja, que “era 
um pobre menino do destino...” (G.S.V., p. 16), Riobaldo, seguindo a ordem 
cronológica da sua vida, passa a falar do seu primeiro encontro com 
Diadorim:este seria o primeiro episódio relevante da sua vida, ou seja, sua 
passagem da fase obnubilada da infância do filho da Bigri – um menino sem 
eira nem beira, sem pai e ainda sem muita consciência de si mesmo – para o 
autoconhecimento, mas que, sempre, será precário. O que ele não sabe – e 
nunca saberá – é que, quando ele compreende quem fora Diadorim – no rastro 
de quem ele se desnorteara, se tornara o grande líder Urutu Branco, que 
acabara com a jagunçagem – ainda assim, ele continua sem saber, de fato, 
quem fora seu amigo/amor: “Diadorim é a minha neblina” (G.S.V., p. 22).  

O fascínio que Diadorim exerce sobre Riobaldo é tamanho que, para 
conseguir segui-lo, Riobaldo é capaz, inclusive, de superar suas crises de 
medo e tornar-se o famigerado Urutu Branco. Mas ele segue uma neblina, que 
sempre lhe escapa, mesmo quando o envolve.  Se aplica a este sentimento o 
postulado de Ricoeur, segundo o qual “se quisemos deixar-nos conduzir pelo 
rastro, temos de ser capazes dessa renúncia, dessa abnegação que fazem 
com que a preocupação conosco mesmos desvaneça-se diante do rastro do 
outro”. (RICOEUR, 1997, p. 207, v. III) (grifo do autor). 

Rememorar para entender sua trajetória, ao invés de aplacar as dúvidas 
existenciais de Riobaldo, as acentua, pois, para suas principais perguntas, nem 
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ele nem o doutor nem o leitor terão respostas. Quem era Diadorim:aquele 
menino que, ao convidá-lo para cruzar o rio São Francisco, traçou o seu 
destino e seus descaminhos, como acontece com quem está no perigoso fluxo 
da vida?Por qual motivo Diadorim fora criado como menino? Por que ele nunca 
revelara a Riobaldo sua identidade feminina? Por que ele, desde menino, já 
cumpria seu destino de donzela-guerreira,4 sendo que seu pai ainda não havia 
sido assassinado? Porque seu compromisso com a vingança, sempre, se 
sobrepôs ao seu amor por Riobaldo?  

Para tais perguntas não há respostas e, ao longo das 460 páginas do 
romance, esta busca – assim como a baldada travessia de Riobaldo pelo 
sertão/vida, como prenuncia seu nome – se acirra e envisca o leitor que saberá 
de Diadorim, apenas, que ele desconhecia o medo, colocava a fidelidade ao 
pai e a posterior vingança pela morte de Joca Ramiro acima de seu imenso 
amor por Riobaldo e de qualquer outra coisa, e, assim como Riobaldo, o doutor 
e o leitor saberão dele, somente, que:  

 
Da matriz de Itacambira (...). Lá ela foi levada à pia. Lá 
registrada, assim. Em um 11 de setembro da éra de 1800 e 
tantos... O senhor lê. De Maria Deodorina da Fé Bettancourt 
Marins– que nasceu para o dever de guerrear e nunca ter 
medo, e mais para muito amar, sem gozo de amor... Reze o 
senhor por essa minha alma. O senhor acha que a vida é 
tristonha? (G.S.V., p. 458). (grifo do autor) 

 
A grande angústia deste complexo narrador é que ele, a despeito de ter 

se constituído socialmente como o temível Urutu Branco, e em consequência 
de sua trajetória – mais do que por ter sido o filho bastardo de um rico 
fazendeiro que nunca o reconheceu, mas lhe legou grande herança – tenha 
alçado à condição de um respeitável e temido fazendeiro, ainda assim, ele se 
perdeu no rastro de Diadorim. É preciso ressaltar que, na perspectiva de 
Ricoeur aqui abordada, os rastros seriam apenas vestígios do passado, 
portanto, lembranças que nos escapam. Entretanto, a despeito da presença 
física de Diadorim, o que se tem dele são, apenas, vestígios, como a neblina 
que o representa, pois tanto Riobaldo quanto o leitor têm, apenas, indicações 
sobre esta personagem, mas que, sempre, escapam. É isso que impede que 
Riobaldo consiga fazer o caminho de volta, pois ele volta, deixando os rastros 
para trás, aos quais retorna ad infinitum em busca de Diadorim, mas ele 
sempre se perde nos mistérios de seu passado irrecuperável. É este círculo 
angustiante de dúvidas um dos pontos fundamentais da narrativa de Grande-
sertão: veredas.  

 
 
 
 
 

                                                           
4 “A donzela-guerreira frequenta a literatura, as civilizações e as culturas, a história, a mitologia. 
Filha de pai sem o concurso de mãe, seu destino é assexuado, não pode ter amante nem 
filhos. Interrompe a cadeia das gerações, como se fosse um desvio do tronco central e a 
natureza a abandonasse por invisibilidade. Sua potência vital é voltada para trás, para o pai; 
enquanto ela for só do pai, não tomará outro homem”. (GALVÃO, 1998, p. 11).  
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2. O COMPLEXO NARRADOR 

 
Em relação à estrutura narrativa, é fundamental a forma como em 

Grande sertão: veredas o autor, simultaneamente, recorre a dois tipos 
clássicos de narradores: o que vem de fora – o doutor – e o que faz parte do 
contexto da história – Riobaldo. Reza a tradição popular que “quem vem de 
fora tem muito para contar” (BENJAMIN, 1994, p. 198).  O doutor, por ser um 
elemento estranho ao sertão, teria muito a dizer do mundo para além daqueles 
limites. Já o narrador de dentro, Riobaldo, o sertanejo, por ter passado toda a 
sua vida nos limites do sertão, conhece visceralmente seu meio e sabe que o 
sertão é o mundo em menor escala, pois nele vige tudo que encanta e espanta 
e, como em todo lugar, o mal universal campeia. Por isso, é o narrador de 
dentro quem tem muito para contar ao doutor, que, independentemente de 
conhecer outros mundos e do seu status implícito do título de doutor, é o que 
vem para ouvir e aprender sobre o sertão/mundo. Portanto, ao contrário da 
tradição, o que vem de fora tem muito para ouvir e aprender, pois ele é aquele 
que enche caderneta, mas não sabe onde é beira do sertão. Já o narrador de 
dentro, a despeito de conhecer visceralmente o sertão, perdeu-se nas dúvidas 
dos seus descaminhos interiores, dos quais ele não tem como se libertar, pois, 
para suas indagações, não há respostas, a não ser aquelas que, apenas, 
amainam, mas não apagam a fogueira de dúvidas existenciais nas quais ele se 
consome.  

O leitor, assim como o doutor, tem que estar atento para desvendar a 
imbricada fala de Riobaldo, visto que ele se filia aos folclóricos mineiros de 
velha cepa que, como artífices da narrativa oral “espia, escuta, indaga, protela 
ou palia, se sopita, tolera, remancheia, perrengueia, sorri, escapole (...) 
destorce, engambela, pauteia, se prepara”(ROSA, 1985, p. 274).  

O sertão, além de ser um espaço geograficamente delimitado, formado 
pelo vasto planalto central brasileiro – onde se situa espacialmente quase toda 
a obra rosiana – é, também, uma representação metafórica de um estado de 
espírito, do qual medrariam as angústias existenciais que acometem o ser 
humano. É por isso que “O sertão é do tamanho do mundo” (G.S.V., p. 59) e, 
como tal, “o senhor empurra para trás, [o sertão] mas de repente ele volta a 
rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera; digo” (G.S.V., p. 
218) 

O doutor é aquele cujo conhecimento letrado não implica, 
necessariamente, a compreensão do sertão, mas que quer aprender sobre a 
arcaica estrutura sertaneja e sobre aquele universo de guerras, disputas e 
desmandos, enfim, um mundo ainda muito “selvagem”, mas que está em vias 
de extinção. É por isso que ele está hospedado na fazenda do velho jagunço, 
na qual passará pelo menos três dias, ouvindo as suas histórias.  

Os arcaicos costumes que ainda vigoram na fazenda de Riobaldo, além 
de apontarem para os objetivos da visita do que vem de fora, explicitam como a 
fala do doutor, sempre, se faz presente, apenas, de forma subliminar, filtrada 
pelas assertivas de Riobaldo. 

 
Eh, que se vai? Já já? É que não. Hoje não. Amanhã, não. Não 
consinto. O senhor me desculpe, mas em empenho de minha 
amizade aceite: o senhor fica. Depois, quinta de-manhã, cedo, 
o senhor querendo ir, então vai, mesmo me deixa sentindo sua 
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falta. Mas hoje ou amanhã, não. Visita, aqui em casa, comigo, 
é por três dias! (G.S.V., p. 22).  

 
 A citação acima, além de remeter aos costumes antigos e à cortesia 
sertaneja, desvela, também, o tempo da narrativa, isto é, a história é narrada 
ao visitante ao longo de três dias e o leitor depreende que o visitante, na 
segunda-feira, faz menção de partir e que o narrador não consente, invocando, 
cortesmente, a amizade. Todo o diálogo entre os dois é reproduzido, apenas, 
através da voz de Riobaldo, sob a qual subjazem as ponderações do doutor. A 
despeito da imensa cortesia do jagunço, é ele quem estabelece o prazo da 
partida para o doutor que o acata. Até porque, como bem afirma o narrador, 
“sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo, quando 
vier, que venha armado!... (G.S.V., p. 17-18). 

Neste sentido, Riobaldo seria um representante arquetípico deste mundo 
arcaico, que aguça a curiosidade do doutor e que faz dele um interlocutor ideal. 
Primeiramente, porque ele está, de fato, interessando em ouvir o que o 
narrador tem para contar, ou seja, ele tem o requisito fundamental de um 
ouvinte atento, que não porfia com seu interlocutor. Outro elemento importante 
é que ele é de fora, o que permite que Riobaldo possa contar sua história sem 
medo de se expor, pois o doutor não faz parte do seu contexto social. Além 
disso, a narrativa tem, para Riobaldo, uma função catártica de liberação das 
tensões reprimidas, pois, ao contar sua estória, ele tenta mais uma vez 
entender os descaminhos da sua trajetória, que fez dele, um menino bastardo, 
sem eira nem beira,um afamado jagunço na juventude e um famigerado 
fazendeiro na velhice. Portanto, a visita do doutor  propicia ao vem de fora do 
sertão aprender sobre aquele exótico e primitivo universo, mas também, graças 
à sua presença e interlocução subliminar, ele viabiliza que Riobaldo, ao narrar, 
tente, através do contado, se distanciar do vivido, para entender o sentido de 
sua baldada travessia, descaminhada no rastro do inalcançável Diadorim. Pois, 
conforme afirma o retórico Zé Bebelo – discípulo e mestre de Riobaldo – “A 
gente tem de sair do sertão! Mas só se sai do sertão é tomando conta dele a 
dentro...” (G.S.V., p. 212).  Esta afirmação de Zé Bebelo, tão dado à parolice 
graças à qual ele se salva – quando “preso e julgado” pelo bando de Joca 
Ramiro –, ajuda a desvelar a estratégia do narrador de fora, que vem para 
dentro do sertão para tentar entendê-lo, e do narrador de dentro que, ao contar, 
tenta também se distanciar para, quem sabe, entender melhor sua trajetória e 
atingir a paz tão almejada, e nunca alcançada, pois: “tudo me quieta, me 
suspende. Qualquer sombrinha me refresca. Mas é só muito provisório” G.S.V., 
p. 15) Seria a visita do doutor mais uma destas sombrinhas provisórias?  

A longa narrativacomeça com Nonada – ninharia, insignificância – e 
termina com o símbolo de infinito, pois, a trajetória humana pode ser, quando 
vista individualmente, preenchida por ninharias, entretanto, para além destas 
ninharias, há a perenidade de se ser infinitamente humano. Mas, a narrativa 
não esclarece as grandes dúvidas de Riobaldo: como se deram seus 
descaminhos pela vida? Teria ele hipotecado sua alma ao diabo? Por que a 
vida é tão ardilosa a ponto de lhe negar todas as possibilidades em relação a 
Diadorim, seu inefável amor?  Tanto é assim que o último parágrafo do 
romance, ao invés de esclarecer as dúvidas de Riobaldo apenas acentua as 
interrogações, confundindo ainda mais o leitor. Pois, humanamente, para tais 
perguntas, não há respostas possíveis nem para Riobaldo, nem para o doutor 
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nem para o leitor. E o doutor, por mais que concorde e escute o narrador ao 
longo dos três dias, além de, eventualmente, ponderar, não pode, de fato, 
responder a tais perguntas, pois elas são recorrentes ao ser humano e tem-se, 
apenas, dúvidas, fé, ou falta de fé, indagações, mas, jamais as certezas e as 
respostas. É por isso que a narrativa, encerra em aberto, tão indagativa quando 
havia iniciado. “Sei de mim? (...) Amável o senhor me ouviu, minha ideia 
confirmou: que o diabo não existe. Pois não? O senhor é um homem soberano, 
circunspecto. Amigossomos. Nonada. O diabo não há! É o que eu digo, se for... 
Existe é homem humano. Travessia”. (G.S.V., p. 460). (grifos nossos)  

A despeito de sua longa e catártica narrativa e da “sabedoria” no 
narrador de fora, Riobaldo continua sendo o pobre menino do destino que 
sempre foi, sem saber de si, como atestam as interrogações e as reticências 
acima destacadas que encerram a obra. Embora o narrador rememore para 
narrar e narre para tentar entender, suas dúvidas, tão humanas, apontam para 
a eternidade, como atesta o símbolo de infinito. Ou seja, para tais dúvidas, não 
há resposta humana possível. 
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O BRASIL PELOS  

CABO-VERDIANOS:  

DIÁLOGOS LITERÁRIOS  

ENTRE OS DOIS  

LADOS DO ATLÂNTICO   
Érica Antunes Pereira (USP)1 
 
 
 

Para Simone Caputo Gomes e Corsino Fortes, 
raízes de um poilão muito real que aproxima  

os dois lados do Atlântico. 
 
 
 

Em São Paulo, onde moro, há um bairro chamado Itaim-Bibi, localizado 
na região sul da cidade. Entre a Av. dos Bandeirantes e a Av. Santo Amaro, 
cruza uma ruazinha curta, plana, calçada de pedras e tão arborizada que mais 
parece uma alameda. O nome da rua? Cabo Verde.  

Mas, no Brasil, Cabo Verde não é só nome de rua. É também de cidade. 
Localizada no sul do Estado de Minas Gerais, Cabo Verde possui cerca de 13 
mil habitantes, destaca-se pela produção cafeeira e é banhada, entre outros, 
por um rio homônimo. Duas versões explicam a origem do nome do município: 
a primeira está atrelada a um cabo de enxada deixado pelos garimpeiros à 
beira do Ribeirão Assunção e que, passados alguns dias, brotou; a segunda, 
por sua vez, parece mais crível do ponto de vista histórico, afirmando que o 
nome teria sido dado pelos irmãos Veríssimo de Carvalho, desbravadores da 
região, porque o local se assemelhava às Ilhas de Cabo Verde, terra natal 
deles.  

Esta curiosidade toponímica não passou despercebida a Evel Rocha, 
escritor cabo-verdiano da Ilha do Sal, autor de Estátuas de Sal (2003) e 
Marginais (2010), obras que, no Brasil, muito interesse têm despertado nos 
estudiosos das literaturas africanas de língua portuguesa, em especial da cabo-
verdiana. No conto “Vasco e Nereida” (ainda inédito, a ser publicado numa 
antologia sobre as relações entre Cabo Verde e Brasil que Simone Caputo 
Gomes e eu estamos organizando), o encontro entre uma cabo-verdiana e uma 
cabo-verdense é marcado por uma deliciosa descoberta que, mais tarde, 
resultaria numa bela amizade: 

 
Nereida entrou na secretaria e numa efusiva saudação 
conseguiu atrair a atenção de todos. Preencheu a ficha de 
ingresso e, enquanto esperava a sua vez, escutava a conversa 

                                                           
1 Pós-doutoranda na Universidade de São Paulo (USP), com bolsa da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e supervisão da Profa. Doutora Simone Caputo 
Gomes para o desenvolvimento do projeto “Travessias atlânticas: a literatura de Cabo Verde lê 
o Brasil”. E-mail: erica.antunes@gmail.com. 
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entre uma estudante e a balconista. Então, você é natural de 
onde?, perguntou a balconista. Sou de Cabo Verde, respondeu 
a moça. Nereida achou curiosa a resposta da estudante e se 
meteu logo na conversa, Que bom! Mais uma cabo-verdiana na 
área, disse ela com um sorriso alardeado. A jovem estudante 
tinha a pele bem escura, o cabelo liso, natural, e um corpo 
esbelto com tudo na medida certa. Por alguns segundos, 
entreolharam-se surpreendidas até que a moça lhe disse, Não 
se diz cabo-verdiana mas, sim, cabo-verdense! Risos. Após 
uma alegre discussão, as duas vieram a descobrir que ambas 
eram naturais de Cabo Verde mas de países diferentes. 
Nereida nasceu nas Ilhas de Cabo Verde, o arquipélago do 
Atlântico, a terra de morabeza, na costa ocidental da África e 
Letícia nascera na cidade de Cabo Verde, a terra dos cafezais, 
cravada no Estado de Minas Gerais. Deste encontro nasceria 
uma grande amizade. Descobriram que os dois lugares, 
embora diferentes, tinham algo em comum: o Município de 
Cabo Verde do Brasil tinha sido fundado por um missionário 
vindo das ilhas atlânticas! Ficou a promessa de que as 
próximas férias seriam passadas na cidade encantada de 
Nossa Senhora de Assunção. A cabo-verdense quis saber 
como era a vida nas ilhas perdidas no oceano; se havia feras e 
macacos, coisas de mandingas e candomblés, mas logo 
percebeu que a república de Cabo Verde era um “pequeno 
Brasil” fundado pelos portugueses no meio do mar. 
 

Aproveitando o mote deste último trecho retirado do conto de Evel 
Rocha, lembro que o compositor Pedro Rodrigues, na letra “Carnaval de São 
Vicente”, consagrada na voz de Cesária Évora, afirma que “São Vicente é um 
brazilin”. Na verdade, como bem chamou a atenção o ex-Embaixador do Brasil 
em Cabo Verde, Vitor Paim Gobato, durante uma conversa mantida com o 
Embaixador e historiador cabo-verdiano Daniel António Pereira, “o Brasil é, 
bem antes, um pedação de Cabo Verde” (PEREIRA, 2011, p. 30).  

No dia 02 de junho de 2010, o Exmo. Sr. Primeiro Ministro de Cabo 
Verde, José Maria Neves, durante a cerimônia de entrega do Diploma de 
Patrimônio Histórico Mundial à Ribeira Grande (atual Cidade Velha), corroborou 
a ideia do Embaixador brasileiro ao lembrar a necessidade de analisar, 
historicamente, a relação entre os países, de forma que “o Brasil é que é um 
grande Cabo Verde”.  
 Feita a mudança de paradigma, volto a ressaltar a ideia de reciprocidade 
como ponto de apoio e equilíbrio no já sólido processo de identificação entre 
Cabo Verde e Brasil. Se, há pouco, eu me referia à toponímia brasileira, valho-
me agora de mais alguns exemplos para comprovar o quanto nossos países 
estão irmanados: no campo da agricultura, a cana sacarina, originária de Cabo 
Verde, teve muito boa aceitação no Brasil, do mesmo modo que o milho 
brasileiro se adaptou perfeitamente ao solo cabo-verdiano (cf. PEREIRA, 2011, 
p. 28-29). No traçado geográfico da cidade da Praia, por sua vez, encontramos 
a Zona do Brasil nas proximidades da Assembleia Nacional, na Achada de 
Santo António, e também o Mercado de Sucupira, onde são comercializados os 
mais diversos produtos, como alimentos, vestimentas e artesanatos, e que tem 
seu nome abstraído da fictícia cidade em que se ambientava a novela O bem 
amado, de Dias Gomes.  
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  As telenovelas brasileiras são motes para vários textos literários cabo-
verdianos, entre os quais destaco as crônicas de Fátima Bettencourt, em que são 
citadas, por exemplo, Rainha da sucata2, Felicidade3, Tenda dos milagres4, 
Kananga do Japão5, Pedra sobre pedra6 e Xica da Silva7. Também Vadinho 
Velhinho, na crônica “Sobre as telenovelas”, focaliza divertidas cenas decorrentes 
da novela brasileira Roque Santeiro, mas nem por isso deixa de dar o seu toque 
crítico a respeito do tema: 
 

Em Cabo Verde pode-se afirmar que o único programa 
verdadeiramente nacional é a telenovela brasileira. As crianças 
vão às portas das repartições da TVEC e gritam, a plenos 
pulmões, que não querem desenhos animados, que em lugar 
destes se acrescente mais um capítulo telenovelesco. É todos 
os dias a mesma cena. Oxalá não saiam à rua com slogans os 
putos! [...] 
No Brasil, à hora da telenovela, com todo o mundo em arroubos, 
é que está havendo o maior número de roubos. Aqui, em Cabo 
Verde, à hora da telenovela os ladrões não saem à rua por nada 
deste mundo. Aliás, é nesta hora que os mais espertos vão às 
casas dos larápios recuperar, nas calmas, as suas coisas 
(VELHINHO, 2001, p. 11-13). 
 

 Mas voltando a seguir uma linha que poderia chamar de “topográfica”, a 
literatura cabo-verdiana, em prosa e em verso, tem feito, ao longo do tempo, 
referências a várias regiões e cidades brasileiras, como, por exemplo, Recife, 
Olinda, Maceió8, Salvador9, Jequitinhonha10, São Paulo11 e seu interior12, Porto 
Seguro13, Amazonas14, Petrópolis15, Gramado16, Curitiba17, Fortaleza18, sem 
falar no Rio de Janeiro19, que, com seus pontos turísticos20, é a mais aludida 
entre todas. 
                                                           
2 Na crônica “Como é mesmo?” (2001, p. 166-167). 
3 Na crônica “Napumoceno” (2001, p. 376). 
4 Na crônica “Napumoceno” (2001, p. 377). 
5 Na crônica “Napumoceno” (2001, p. 377). 
6 Na crônica “Napumoceno” (2001, p. 377). 
7 Na crônica “Artista sofre...” (2008, p. 68). 
8 As três cidades no poema “O caminho do futuro” (2008, p. 345-346), de José Maria Neves, e 
a primeira, no poema “O que sonha um aeroporto vazio às cinco e tal da manhã (1995, p. 33-
34), de Jorge Carlos Fonseca. 
9 No poema “Carnaval em Salvador” (2008, p. 147), de Margarida Fontes; na crônica “Forças 
ocultas” (2008, p. 159), de Fátima Bettencourt. 
10 No poema “Banana passa” (2007, p. 34), de Filinto Elísio. 
11 Na parte 4 do poema “V. Das terras” (2001, p. 56), de Filinto Elísio; no poema “Não ao 
silêncio, à morte prematura e ao afagado notariado. O tempo é a nossa espada, os cérebros 
frescos e as mãos solteiras as nossas esporas” (1995, p. 52-64), de Jorge Carlos Fonseca; na 
crônica “Viajar” (2001, p. 394), de Fátima Bettencourt. 
12 Na crônica “Anos dourados” (2008, p. 294-295), de Fátima Bettencourt. 
13 Na parte 9 do poema “V. Das terras” (2001, p. 61), de Filinto Elísio. 
14 No poema “America America” (1998, p. 97-102), de Mário Fonseca; no conto Viagens e 
histórias do ‘Sony Boy’” (2007, p. 62-64), de Osvaldo Azevedo. 
15 Na crônica “Identidade” (2001, p. 63), de Fátima Bettencourt. 
16 Na crônica “Estado de grace” (2001, p. 579), de Fátima Bettencourt. 
17 Na crônica “Efeméride” (2008, p. 164), de Fátima Bettencourt. 
18 Na crônica “Ir e voltar” (2008, p. 369-370), de Fátima Bettencourt. 
19 Nos poemas “Viagens” (1956, p. 39-40), “Carta para Manuel Bandeira” (1956, p. 53-54) e “Carnaval 
do Rio de Janeiro” (1993, p. 51), de Jorge Barbosa; no poema “Rapsódia da Ponta-de-Praia (1991, p. 
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 Considero também um “alumbramento”21 a quantidade de textos cabo-
verdianos que invocam a Pasárgada, lugar ideal e imaginário de Manuel 
Bandeira. Entre os autores que se valeram dessa imagem em seus poemas, 
destaco os seguintes: Osvaldo Alcântara (seis poemas22), Filinto Elísio23, 
António de Névada24, Arménio Vieira25, José António Lopes26, Nzé di Sant’y 
Águ27, Mário Lima28, Ovídio Martins29, Yolanda Morazzo30 e Danny Spínola31. 
 A Estrela da Manhã é outra imagem de Manuel Bandeira bastante 
frequente na literatura cabo-verdiana, como é possível observar nos textos 
poéticos de Jorge Barbosa32, Osvaldo Alcântara33, Corsino Fortes34, Oswaldo 
Osório35, Gabriel Mariano (dois, sendo um poema e um conto)36, Valentinous 
Velhinho (quatro poemas)37 e Vera Duarte38.  
 Além de Pasárgada e Estrela da Manhã, há vários poemas de Manuel 
Bandeira que encontram reverberação nas obras dos escritores do 
arquipélago. Em alguns versos do poema “Louvação da Claridade”, por 
exemplo, Gabriel Mariano se aproxima bastante de “Pneumotórax”, do referido 
brasileiro39, especialmente nos que passo a citar: 
  

Mas veio um tempo 
e o tempo da morte chegou. 
Tosse hemoptize [sic] 

                                                                                                                                                                          

87-90), de Osvaldo Alcântara; nas crônicas “Viajar” (2001, p. 392-394), “Escrevinhação compulsiva” 
(2008, p. 209) e “Cidade Maravilhosa” (2008, p. 375-376), de Fátima Bettencourt; no conto “O sonho 
do senhor JB” (2007, p. 61-70), de José Vicente Lopes. 
20 No poema “Carta para o Brasil” (1956, p. 55-56), de Jorge Barbosa; no poema “Saudade no 
Rio de Janeiro” (1991, p. 99), de Osvaldo Alcântara; no poema “Na morna! Na mazurka o 
trompete da evasão”, de Corsino Fortes (2001, p. 237-238); na crônica “Calçadão” (2001, p. 
219-221), de Fátima Bettencourt. 
21 Ao utilizar esta palavra, aludo aos poemas “Alumbramento” e “Evocação do Recife” (1993, p. 
133-136), de Manuel Bandeira. 
22 No rol de poemas intitulado “Itinerário de Pasárgada”, há os cinco: “Passaporte para 
Pasárgada”, “Saudade de Pasárgada”, “Balada dos companheiros para Pasárgada”, “Dos 
humildes é o reino de Pasárgada” e “Evangelho segundo o rei de Pasárgada” (1991, p. 115-
124). Além deste, na mesma obra, o poema “Há um homem estranho na multidão” (1991, p. 
57-58) também faz menção à Pasárgada. 
23 No poema “A poesia do reverso (Poesia II)” (In ALMADA, 1998, p. 231).  
24 No Canto V do poema “Vozes em uníssono: Cantos III, IV, V e VI” (In FONTES, 2008, p. 248). 
25 No poema “Derivações” (In FONTES, 2008, p. 323-324). 
26 No poema “Da Pasargada a UR-Kassdins” (1993, p. 16-19). 
27 No poema “Parábola sobre o castanho sofrimento” (In FONTES, 2008, p. 25-26). 
28 No poema “Festival na Boa Vista” (2005, p. 162-165). 
29 No poema “Anti-evasão” (1962, p. 55). 
30 No poema “Fuga ao diabo” (2006, p. 350-351). 
31 No poema “Pasárgadas de Sal” (In RISO, 2011, p. 28-32). 
32 No poema “Carta para Manuel Bandeira” (1956, p. 53-54). 
33 Nos poemas “Nasceu um poema” (1991, p. 31) e “Porão” (1991, P. 79). 
34 No poema “Mulher” (2001, p. 184-186). 
35 No poema “Balanço de uma paixão que interroga” (2007, p. 71-73). 
36 No poema “Louvação da Claridade” (1986, p. 6) e no conto “Família” (2001, p. 131). 
37 Nos poemas “IV- Sangrenta a Lua” (2008, p. 186), “VI- Os astros da terra” (2011, p. 115), 
“Quem mais sou?” (2002, p. 73) e “Única e intacta” (2002, p. 73). 
38 No poema em prosa “1. Os meninos” (2001, p. 81). 
39 No poema “Pneumotórax” (1993), de Manuel Bandeira, lemos os seguintes versos: Febre, 
hemoptise, dispnéia e suores noturnos./ A vida inteira que podia ter sido e que não foi./ Tosse, 
tosse, tosse.// [...] // - O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito 
infiltrado./ - Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?/ - Não. A única coisa a fazer é 
tocar um tango argentino. 
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Hemoptize [sic] mais tosse. 
Não tem cura doutor? 
Não tem não senhor. 
Não tem remédio doutor? (MARIANO, 1986, p. 4). 
 

 Yolanda Morazzo, por sua vez, incorpora um verso do poema 
“Desencanto”40, de Manuel Bandeira, em seu “O que há em mim é a vida”, 
escrito em 1962: 
 

Manuel Bandeira 
Tu disseste: 
“Eu faço versos 
Como quem morre” 
Eu como quem vive 
Sou a mãe que dá à luz... 
 
Há uma lágrima escondida 
Uma alegria perdida 
No fundo dos meus versos... 
 
 Cada poema – uma vida 
 Das mil vidas por nascer. (MORAZZO, 2006, p. 128) 
 

Mário Lima, em “Os sinos de cá e de lá”, evoca a sonoridade do poema 
“Os sinos”41, de Manuel Bandeira, para estabelecer um ponto de contato com a 
terra cabo-verdiana: 

 
Sino de Belém 
     bão bão bão 
     cantou Manuel Bandeira 
     lá no Brasil 
 
dling dlang dling 
       repicava o Djonga 
              entoavam-se cânticos 
                 na paróquia 
 
um repicar diferente 

                                                           
40 Eis o poema “Desencanto” (1993), de Manuel Bandeira: “Eu faço versos como quem chora/ 
De desalento... de desencanto.../ Fecha o meu livro, se por agora/ Não tens motivo nenhum de 
pranto.// Meu verso é sangue. Volúpia ardente.../ Tristeza esparsa... remorso vão.../ Dói-me 
nas veias. Amargo e quente,/ Cai, gota a gota, do coração.// E nestes versos de angústia 
rouca,/ Assim dos lábios a vida corre,/ Deixando um acre sabor na boca./ - Eu faço versos 
como quem morre.” 
41 Eis o poema “Os sinos” (1993), de Manuel Bandeira: “Sino de Belém,/ Sino da Paixão…// 
Sino de Belém,/ Sino da Paixão…// Sino do Bonfim!…/ Sino do Bonfim!…// Sino de Belém, 
pelos que inda vêm!/ Sino de Belém bate bem-bem-bem.// Sino da Paixão, pelos que lá vão!/ 
Sino da Paixão bate bão-bão-bão./ Sino do Bonfim, por quem chora assim?…// Sino de Belém, 
que graça ele tem!/ Sino de Belém bate bem-bem-bem.// Sino da Paixão – pela minha mãe!/ 
Sino da Paixão – pela minha irmã!// Sino do Bonfim, que vai ser de mim?…// Sino de Belém, 
como soa bem!/ Sino de Belém bate bem-bem-bem.// Sino da Paixão… Por meu pai?… - Não! 
Não!…/ Sino da Paixão bate bão-bão-bão.// Sino do Bonfim, baterás por mim?…// Sino de 
Belém,/ Sino da Paixão…/ Sino da Paixão, pelo meu irmão…// Sino da Paixão,/ Sino do 
Bonfim…/ Sino do Bonfim, ai de mim, por mim!// Sino de Belém, que graça ele tem!” 
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corridinho 
mesma intenção 
mesma fé 
mesmo ardor 
    em dias de romaria 
 
    de Bandeira 
    sino da Paixão bão bão bão  
 
    sino de Santa Isabel 

      dling dling dling (LIMA, 2005, p. 67) 
 

Já o poema “O bicho”42, do poeta brasileiro, conhecido pelo seu cunho 
social, dialoga com “Bicho-Gente”, do cabo-verdiano ganhador do Prémio 
Camões Arménio Vieira, cujos versos valem ser lidos com vagar: 

 
Numa lamela de sol 
uma larva de fome 
na fome da hora 
uma hora de bicho 
 
(homem ou larva 
Bicho ou gente?) 
 
Na fome da hora 
uma larva estremece 
na hora de bicho 
um verme apodrece (VIEIRA, In: MEDINA, 1987, p. 520). 
 

De igual modo, o poema “Ocorrência em Birmingham”, de Jorge 
Barbosa, ao focalizar o cotidiano, aproxima-se da poética de Manuel Bandeira, 
mais especificamente de “Poema tirado de uma notícia de jornal”43, como é 
possível observar nos seguintes versos: 

 
John 
de Birmingham 
Alabama 
USA 
  
entrou na tabacaria. 
 
Foi insultado 
soqueado  
expulso. 
 
Na rua 

                                                           
42 Eis o poema “O bicho” (1993, p. 283-284), de Manuel Bandeira: “Vi ontem um bicho/ Na 
imundície do pátio/ Catando comida entre os detritos.// Quando achava alguma coisa,/ Não 
examinava nem cheirava:/ Engolia com voracidade.// O bicho não era um cão,/ Não era um 
gato,/ Não era um rato.// O bicho, meu Deus, era um homem.”  
43 Eis o “Poema tirado de uma notícia de jornal” (1993), de Manuel Bandeira: “João Gostoso 
era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem número/ Uma 
noite ele chegou no bar Vinte de Novembro/ Bebeu/ Cantou/ Dançou/ Depois se atirou na lagoa 
Rodrigo de Freitas e morreu afogado.”  
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o polícia 
espancou 
derrubou 
cuspiu 
prendeu o desordeiro. 
 
Negro safado! (BARBOSA, 1993, p. 148) 
 

 A fixação de Jorge Barbosa pela obra de Manuel Bandeira é tão notória 
que, em poemas como “Carta para Manuel Bandeira” (1956, p. 53-54), “Palavra 
profundamente” (1993, p. 66) e “Você, Brasil” (1956, p. 57-60), por exemplo, 
são imaginadas tertúlias entre os poetas dos dois lados do Atlântico. Tal 
fantasia foi recriada de forma aguda e criativa no conto “O sonho do Senhor 
JB”, escrito por José Vicente Lopes, como se pode verificar neste trecho: 
 

É curioso que nesse sonho Manuel Bandeira, de cuja poesia o 
senhor Jorge Barbosa é admirador confesso, mostrou-se 
silencioso e distante o tempo todo, parecia até que estava em 
Samarkanda ou, melhor, em Pasárgada, onde, é suposto, todo 
o mundo é amigo do rei, cada homem tem a mulher que quer na 
cama que escolher... Solidário com todos os poetas sofredores 
do mundo, o vate cabo-verdiano sentiu piedade e ao mesmo 
tempo uma imensa ternura por Bandeira, a quem gostava de 
tratar por “meu irmão atlântico”, e prometeu a si próprio 
procurar a Estrela da Manhã para oferecê-la ao colega 
brasileiro, que era tísico, dono de um olhar triste e 
desamparado, cujo rosto era o sofrimento em pessoa. “Tu me 
preocupas, Manuel Bandeira, meu irmão atlântico”, chegou a 
dizer-lhe, da última vez que se cruzaram num sonho. (LOPES, 
2007, p. 65-66). 
 

 A obra de Jorge Barbosa se comunica, ainda, com a de Oswald de 
Andrade. O poema “Erro de português”44, de autoria do modernista brasileiro, 
pode ser vislumbrado em alguns versos de “Prelúdio”, que tem em vista o 
contexto cabo-verdiano: 
 

Quando o descobridor chegou à primeira ilha 
nem homens nus 
nem mulheres nuas 
espreitando 
inocentes e medrosos 
detrás da vegetação. 
[...] 
 
Quando o descobridor chegou 
e saltou da proa do escaler varado na praia 
enterrando 
o pé direito na areia molhada 
 
e se persignou 

                                                           
44 Eis o poema “Erro de português” (2000, p. 45), de Oswald de Andrade: “Quando o português 
chegou/ Debaixo de uma bruta chuva/ Vestiu o índio/ Que pena!/ Fosse uma manhã de sol/ O 
índio tinha despido/ O português.”  
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receoso ainda e surpreso 
pensando n’El-Rei 
 
nessa hora então 
nessa hora inicial 
começou a cumprir-se 
este destino ainda de todos nós. (BARBOSA, 1956, p. 13-14) 
 

 Outro poema de Oswald de Andrade com que a obra de Jorge Barbosa 
estabelece um diálogo detectável de imediato é “Pronominais”45, conforme 
pode ser comprovado nos versos finais de “Você, Brasil”: 
 

Havia de falar como Você, 
com um i no si 
— “si faz favor” —, 
de trocar sempre os pronomes para antes dos verbos 
— “mi dá um cigarro?” — (BARBOSA, 1956, p. 60) 
 

 Além de Manuel Bandeira, o escritor brasileiro Jorge Amado também é 
bastante invocado nas obras dos autores cabo-verdianos, como é o caso de 
Gabriel Mariano, que dedica seu poema “Chiquinha, ponche e canela”46 (1993, 
p. 88) ao romancista baiano de Gabriela, cravo e canela (2003).  

Yolanda Morazzo também se vale da mesma estratégia ao nomear um 
seu poema como “Capitão da areia”47 (2006, p. 184-185), numa clara remissão 
ao romance Capitães da areia (2008), de Jorge Amado. 

Já o cabo-verdiano Tchalé Figueira, no poema “Toda a grandeza deste 
Planeta…”, refere-se ao dia da morte do autor brasileiro: 

 
Em 53 nasci neste mesmo Planeta e hoje 
 
Que escrevo este poema, morreu Jorge Amado 
 
E talvez algures, nasceu um ditador (FIGUEIRA, 2002, p. 16) 
 

 Fátima Bettencourt, em suas bem humoradas e às vezes sarcásticas 
crônicas, invoca Jorge Amado em pelo menos sete delas48, e, em “Memórias” e 

                                                           
45 Eis o poema “Pronominais” (1971, p. 89), de Oswald de Andrade: “Dê-me um cigarro/ Diz a 
gramática/ Do professor e do aluno/ E do mulato sabido/ Mas o bom negro e o bom branco/ Da 
Nação Brasileira/ Dizem todos os dias/ Deixa disso camarada/ Me dá um cigarro.” 
46 Eis o poema: “Tem rodelas de limão e tem canela/ o ponche de nha Maria Badanela./ 
Gostoso sempre foi e ainda é/ o ponche de nha Maria Badanela.// Tem tâmara caiana tem 
cimbrão/ tem Bia tem Zulmira tem Chiquinha./ Tem viola cavaquinho violão/ na loja de nha 
Maria Badanela.// Zulmira vende tâmara caiana/ Bibia mede ponche com limão./ Chiquinha 
nada vende e pouco dá/ Chiquinha tem namoro é pra casar.// Estas são as filhas bonitinhas/ as 
filhas de nha Maria Badanela./ Gostoso sempre foi e ainda é/ o ponche de nha Maria Badanela. 
47 Eis o poema: João Rosa Menos/ vivia no Monte/ seu pai? – não sabia?!/ é amigo de Mochim// 
João Rosa Menos/ Nu da cintura/ roto e descalço/ a jogar na Salina// João Rosa Menos/ era rei e 
eu não/ rei da Salina/ e da Ponta de Praia// Espreitava e se via/ vapor na baía/ sorria contente/ 
caminho do cais// Vapor dá dinheiro/ dinheiro é fartura/ e traz estrangeiro/ e leva nas meninas// À 
noite no botequim/ de nhâ Maria Rosa/ também faz recados/ ao Vasco e ao Faia// Ao som de 
uma morna/ na voz do violão/ do pontche e do grogue/ fazendo mandados// João Rosa Menos/ 
era mais do que eu/ João Rosa Menos/ era rei e eu não// Menina de Liceu/ samatá nos pés/ filha 
de gente branco/ não vai prà Salina. 
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“A menina que sobeja”, a cabo-verdiana comprova o gosto pelas obras do 
referido autor:  
 

Devorei há tempos meia Navegação de Cabotagem de Jorge 
Amado, por mim amado desde a adolescência... 
(BETTENCOURT, 2008, p. 101). 
 
A última Feira do Livro deu-me oportunidades raras que vou 
degustando aos poucos: consegui refazer, em parte, a minha 
colecção de Jorge Amado que alguns distraídos mantêm 
indevidamente nas suas prateleiras... (BETTENCOURT, 2008, p. 
239). 
 

 Já de uma forma mais velada, Germano Almeida, no conto “In 
memorian”, apresenta a personagem Ramos, que, pelo seu extremo 
perfeccionismo e mania de arrumação, lembra muito o doutor Teodoro, 
segundo marido de Dona Flor, no romance Dona Flor e seus dois maridos, 
também de Jorge Amado: 
 

E no entanto ela não tinha dúvidas em reconhecer que o 
Ramos foi um marido extremamente educado e atencioso e 
mesmo com alguma ternura e carinho. Sabia que ela gostava 
de chocolate e nunca chegou a casa sem lhe levar uma 
guloseima ou um mimo, mesmo que fosse um toffee. 
Preocupava-se obsessivamente para que nada lhe faltasse, 
querendo sempre saber se tudo corria bem ou estava em 
ordem e, metódico até ao exagero, aceitava mal encontrar na 
banheira um sabonete que sabia pertencer ao lavatório ou que 
depois de usada a toalha para os pés não fosse dependurada 
no prego por ele colocado para o efeito. Tinha sido aliás dentro 
desse princípio de ordem que logo na manhã do dia seguinte 
tinha autorizado a desarrumação da mala da mulher e, para 
maior precisão dividiu o guarda fato em duas partes com um 
risco de giz ao fundo, lado esquerdo para mim, lado direito para 
ti, assim não haverá confusão porque não misturamos nossas 
roupas. Fez o mesmo com as gavetas da cómoda, reservando 
no entanto apenas uma para si próprio, disse que sabia que as 
mulheres guardam mais tralhas. (ALMEIDA, 2000, p. 52).49 

                                                                                                                                                                          
48 São elas: “Calçadão” (2001, p. 219-221); “O riso de Deus” (2001, p. 351); “Aniversário” (2001, 
p. 368); “Dúvidas e perplexidades” (2008, p. 48); “Memórias” (2008, p. 101-102); “A menina que 
sobeja” (2008, p. 329); “Percurso sinuoso” (2008, p. 258). 
49 Para perceber a semelhança nas características das personagens Ramos e Teodoro, 
observe-se este excerto do romance Dona Flor e seus dois maridos, de Jorge Amado: “Ah! em 
verdade, ela, Dona Flor, não possuía noção de regra e método, andava longe de ter ordem em 
casa e na Escola e, em sua existência, medida e pauta, como devera! Foi-lhe necessário viver 
com doutor Teodoro para dar-se conta de como sua ordem era anarquia, seus cuidados 
tacanhos e insuficientes, de como ia tudo mais ou menos ao deus-dará, a la vontê, sem lei e 
sem controle. [...] Menos de três dias durara a ausência de Dona Flor e nesse breve tempo se 
transformou a casa, parecendo outra. A começar pela criada, realmente outra. [...] Não apenas 
a exemplar limpeza, obra da empregada nova; também cada coisa em seu lugar, mas 
realmente em seu lugar definitivo, não hoje aqui amanhã acolá, não se sabendo nunca onde 
encontrar os objetos de uso mais imediato [...] O doutor escolheu, com rara competência e 
gosto, para cada coisa seu local e deu ordens precisas à criada: no fim das aulas, após a 
limpeza da cozinha, queria cada peça em seu rincão marcado por ele com uma papeleta 
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 Quanto à obra do brasileiro João Cabral de Melo Neto, percebe-se que 
foi profundamente lida por alguns poetas cabo-verdianos, em especial por 
Corsino Fortes e Arménio Vieira, mas também por Filinto Elísio50 e Fátima 
Bettencourt, que, na crônica “Atalhos, veredas, caminhos de cabra”, numa 
alusão a Vida e morte severina e outros poemas em voz alta (1988)51, afirma: 
 

Os meus 40 contos lá estão debaixo da terra, bem fundo para 
que os tubos não sejam roubados a meio da noite, quase a 
atingir os sete palmos a que temos direito neste minifúndio. 
 

 Arménio Vieira, além de “Toti Cadabra” ([S.d.], p. 14-15), que tem como 
subtítulo “(Vida e morte severina)”, invoca João Cabral de Melo Neto em pelo 
menos outros onze poemas52, entre os quais destaco a segunda estrofe de 
“João Cabral”, por resgatar as imagens da seca, da pedra e da cabra, tão caras 
à literatura cabo-verdiana: 
 

João Cabral, no entanto, 
sendo o Z de uma recta 
em que Dante é o A, 
encontra no feijão 
e na pedra, mesmo 
na cabra, isto é, 
na pele da cabra 
que a seca secou 
sua musa e seu canto (VIEIRA, 2006, p. 25-26).  
 

 Os laços literários que unem Corsino Fortes e João Cabral de Melo Neto 
também têm sido estudados por vários pesquisadores53, que, em ambos, 
costumam realçar 
  

uma poesia elaborada através de um trabalho de linguagem 
profundamente rigoroso, racional e/ou conceptual, poesia de 
‘construção’, de um ‘pedreiro’ e ‘engenheiro’, ambos 
inspirando-se na aridez geográfica e humana, de Cabo Verde e 
Sertão respectivamente, e sempre na busca da justiça, quer 
seja social e/ou humana, quer seja a justiça sintáctica da 
palavra. (RASTEIRO, [s.d.]). 
 

                                                                                                                                                                          

escrita a capricho em letra de imprensa: ‘faca de pão’, ‘cortador de ovos’, ‘pedra de ralar’, 
‘pilão’ e etc. e tal, não só os objetos da Escola como os da casa: ‘rádio’, ‘vaso de flores’, 
‘garrafas de licor’, ‘gaveta das camisas do Dr. Teodoro’, ‘gaveta da roupa íntima da senhora’.” 
(2001, p. 161-162). 
50 Versos de João Cabral de Melo Neto são utilizados na epígrafe da obra Das frutas 
serenadas, de Filinto Elísio (2007, p. 9). 
51 Percebe-se a alusão especificamente quanto aos seguintes versos: “— Essa cova em que 
estás,/ com palmos medida,/ é a cota menor/ que tiraste em vida./ — é de bom tamanho,/ nem 
largo nem fundo,/ é a parte que te cabe/ neste latifúndio.” 
52 Os dez poemas primeiros não têm título e estão inseridos numa seção denominada 
exatamente “Dez poemas mais um”, na obra Mitografias (2006, p. 15-25). O único poema desta 
seção que aparece intitulado é “João Cabral”, a que me referi no corpo do texto. 
53 Entre eles, destaco Rosidelma Fraga, que, em 2010, publicou a obra Convergências e 
tessituras: Manoel de Barros, João Cabral de Melo Neto e Corsino Fortes. 
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 Para que se comprove a intertextualidade entre as obras, destaco os 
seguintes versos de João Cabral de Melo Neto e Corsino Fortes, 
respectivamente: 
 

Aquele rio 
Liso como o ventre 
O rio carrega sua fecundidade pobre, 
Grávido de terra negra. [...] 
Ele tinha algo, então, 
da estagnação de um louco 
(de roupa suja e abafada) [...] 
como gota a gota 
até as ilhas súbitas 
aflorando alegres. (MELO NETO, 1992, p. 74-83) 
 
A ilha levanta a corola da saia 
para que o mar nos proteja 
E como páginas! São 
cabeças que abrem. 
De esquecidas memórias 
Gota a gota nos ouvidos 
As pedras olham-se grávidas 
do deserto vermelho das palavras 
O lugar da ilha 
Onde! O desespero da paixão remoça (FORTES, 2001, p. 280-
281). 
 

 A imagem da seca, visível nos dois excertos – o primeiro condizente ao 
nordeste brasileiro e o segundo às ilhas cabo-verdianas – é outra recorrência na 
literatura de Cabo Verde, o que vem gerando inúmeras pesquisas em nível de 
pós-graduação na área dos estudos comparados de literaturas de língua 
portuguesa. As comparações entre Vidas secas, de Graciliano Ramos, e 
Flagelados do vento leste, de Manuel Lopes, ou ainda, entre Menino de 
engenho, de José Lins do Rego, e Chiquinho, de Baltasar Lopes54, dão a mostra 
da fecunda proximidade entre as literaturas (e as culturas, os espaços 
geoclimáticos) destes nossos dois países. 
 A poesia do brasileiro Carlos Drummond de Andrade também é bastante 
referida pelos autores do arquipélago, podendo ser citados Arménio Vieira55, 
Gabriel Mariano56, José Vicente Lopes57 e Fátima Bettencourt58.  

                                                           
54 A respeito de Chiquinho, de Baltasar Lopes, salienta Manuel Brito Semedo (1999-2001, p. 
259) que “é uma obra retintamente cabo-verdiana do ponto de vista semântico e linguístico, 
com um hibridismo do crioulo e do português muito ao estilo do escritor brasileiro Guimarães 
Rosa. A nível temático, não é possível ler Chiquinho sem que o pensamento percorra outros 
caminhos romanescos brasileiros, como Jorge Amado e outros, particularmente de José Lins 
do Rego, do Menino de engenho, pela sua narrativa memorialista, evocando a infância, a 
adolescência e a juventude”. 
55 No poema “Antipoema” (2006, p. 39). 
56 No poema “A pedra” (1993, p. 45), Gabriel Mariano utiliza um verso drummondiano como 
epígrafe. 
57 No poema “A partir de um tema de C.D.A.” (In ALMADA, 1998, p. 340); no conto “O sonho do 
Senhor JB” (2007, p. 61-70). 
58 Nas crônicas “Desencontros bilingues” (2008, p. 285), em que há inferência ao poema “No 
meio do caminho” (1973, p. 12), de Drummond, e “Ir e voltar” (2008, p. 369-370). 
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 Além destes, muitos outros escritores e poetas brasileiros são 
vislumbrados na literatura cabo-verdiana, como, por exemplo, Elisa Lucinda59, 
Luís Fernando Veríssimo60, Paulo Leminsky61, Franklin Távora62, Casimiro de 
Abreu63, Adélia Prado64, Guimarães Rosa65, Ribeiro Couto66, Jorge de Lima67, 
Vinicius de Moraes68, Castro Alves69, Gilberto Freyre70, Fernando Sabino71, 
Darcy Ribeiro72, Alberto da Costa e Silva73, Paulo Coelho74, Rubem Fonseca75, 
Carlos Eduardo Novaes76, Edison Carneiro77, Lygia Fagundes Telles78, Cecília 
Meireles79, Ítalo Moriconi80, Oliveira Silveira81, Rubem Braga82 e Sérgio Porto83. 
 Diversas personalidades intelectuais e/ou artísticas brasileiras são 
igualmente referidas nas obras dos autores cabo-verdianos, podendo ser 
citadas as seguintes: Oscar Niemeyer84, Ayrton Senna85, Tom Jobim86, 

                                                           
59 No poema “Ao estro de Elisa Lucinda” (2005, p. 169-171), de Mário Lima; nas crônicas 
“Elisa” (2001, p. 445-446), “Dependência” (2001, p. 518), “Pouquíssimas emoções e nenhuns 
pensamentos” (2008, p. 131) e “Luís” (2008, p. 366), de Fátima Bettencourt. 
60 Como epígrafe na crônica “Metafísico” (2007, p. 13), de Eileen Almeida Barbosa. 
61 No poema “Shiva” (2007, p. 51), de Filinto Elísio. 
62 Como epígrafe no poema “Reprende a maré vazante” (1993, p. 66-68), de Gabriel Mariano. 
63 Como epígrafe no poema “Na valsa” (1996, p. 104-105), de Guilherme Dantas; no poema 
“Moradas e auroras da infância – VII- Ao poeta Casimiro de Abreu” (2011, p. 35), de 
Valentinous Velhinho. 
64 Como epígrafe no poema “O país da memória” (In FONTES, 2008, p. 199). 
65 Como epígrafe, abrindo a segunda parte da obra A fortuna dos dias (2007, p. 81), de José 
Vicente Lopes; no poema “Poema somente” (2005, p. 104), de Vera Duarte. 
66 No conto “O sonho do Senhor JB” (2007, p. 61-70), de José Vicente Lopes. 
67 No conto “O sonho do Senhor JB” (2007, p. 61-70), de José Vicente Lopes. 
68 No conto “O sonho do Senhor JB” (2007, p. 61-70), de José Vicente Lopes; na crônica “Mea 
culpa, mea culpa” (2001, p. 115), de Fátima Bettencourt. 
69 Como epígrafe da obra Preces e súplicas ou os cânticos da desesperança (2005, p. 33), de 
Vera Duarte. 
70 Na crônica “Origens” (2001, p. 16), de Fátima Bettencourt, há uma inferência à obra Casa grande e 
senzala (2006), do antropólogo brasileiro; nas crônicas “Pelas ilhas de Gonçalves Zarco” (2001, p. 
512) e “... E o conto volta atrás” (2008, p. 211-212), de Fátima Bettencourt. 
71 Nas crônicas “Alfredos” (2001, p. 204), em que Fátima Bettencourt faz referência à obra Deixa 
o Alfredo falar! (1985), do autor brasileiro, e “A menina que sobeja” (2008, p. 239). 
72 Na crônica “Sonetos” (2001, p. 233-234), Fátima Bettencourt cita o seguinte pensamento do 
autor brasileiro: “A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre connosco a cicatriz 
de torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista’.” Tal 
citação está na obra O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil (1995, p. 120), de 
Darcy Ribeiro. 
73 Como epígrafe da obra Lugar de sour, pão e alegria (2008), de Fátima Bettencourt. 
74 Na crônica “Dúvidas e perplexidades” (2008, p. 48), de Fátima Bettencourt. 
75 Na crônica “Pouquíssimas emoções e nenhuns pensamentos” (2008, p. 131-132), de Fátima 
Bettencourt, desde o título alusiva à obra Vastas emoções e pensamentos imperfeitos (1988), 
do autor brasileiro. 
76 Na crônica “E um anjo apareceu…” (2008, p. 173), de Fátima Bettencourt. 
77 Na crônica “... E o conto volta atrás” (2008, p. 211-212), de Fátima Bettencourt. 
78 Na crônica “Palavra soberana” (2008, p. 318), de Fátima Bettencourt. 
79 Na crônica “Palavra soberana” (2008, p. 318), de Fátima Bettencourt. 
80 Na crônica “Ir e voltar” (2008, p. 369-370), Fátima Bettencourt se refere à obra Os cem 
melhores contos brasileiros do sécuo (2000), organizada por Ítalo Moriconi. 
81 O poema “Sem grilhetas” (1992, p. 31), de Camilo Graça, é dedicado ao poeta brasileiro. 
82 Na crônica “A menina que sobeja” (2008, p. 239), de Fátima Bettencourt. 
83 Na crônica “A menina que sobeja” (2008, p. 239), de Fátima Bettencourt. 
84 No poema “Caviar, champanhe & fantasia” (In MEDINA, 1987, p. 553), de Arménio Vieira. 
85 Na crônica “Fidel” (2007, p. 13), de Eileen Almeida Barbosa; nas crônicas “Efeméride” (2008, 
p. 163) e “Cidade Maravilhosa” (2008, p. 375-376), de Fátima Bettencourt. 
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Djavan87, Maria Bethânia88, Maria Creuza89, Villa Lobos90, Sérgio Vieira de 
Mello91, Simone Caputo Gomes92, Garrincha93, José Mayer94, Maurício 
Mattar95, Maria Ceiça96, Zezé Mota97, Nelson Xavier98, Elis Regina99, Via 
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RESUMO  
 
Com este minicurso objetiva-se apresentar ao seu público o âmbito 
filosófico do tratado sobre a Poética no contexto do corpus aristotelicum. 
Far-se-á primeiramente um percurso histórico-filológico sobre a entrada da 
Poética no Ocidente, considerando a época de sua produção, o tratamento 
dado a ela pela escola peripatética, suas traduções árabes e latinas, até 
sua redescoberta no Renascimento, traduções para línguas modernas e 
primeira edição impressa. Em seguida, explora-se-á a diferença entre a 
mimesis platônica e a mimesis aristotélica, que é conceito central da 
Poética. Logo, passa-se à exploração dos conceitos de mimesis, poiesis e 
katharsis no contexto da Poética. Será abordada a teoria dos gêneros, os 
postulados acerca dos meios, modos e objetos das artes miméticas e os 
conceitos de possibilidade e verossimilhança. Uma vez feitas as definições, 
mostrar-se-á a insuficiência de explicações na Poética para um 
entendimento completo desses conceitos, o que torna necessário o recurso 
a outros tratados do autor, principalmente aqueles que compõem o 
Órganon e o tratado Sobre a Alma. A exploração da Poética em paralelo 
com estes tratados irá mostrar que o conceito de imaginação (phantasía) é 
essencial para se compreender o alcance da Poética e o seu postulado 
acerca do caráter filosófico e gnosiológico das artes e, especificamente, da 
arte literária. Os recursos didáticos se compõem de exposição oral e 
projeções com datashow (ou anotações no quadro) e a análise de 
proposições do texto aristotélico pelo método hermenêutico conhecido 
como “método das passagens paralelas” (paralela loci). Após a 
participação neste minicurso, o público sairá a par dos problemas 
colocados pelo texto aristotélico, afastando de si a concepção usual de que 
é um tratado ultrapassado cujas questões são facilmente superadas em 
disciplinas de Teoria Literária que apenas tangenciam o conceito de 
mimesis aristotélico – sem realizar um exame rigoroso-, passando 
rapidamente a problemas considerados mais “atuais”. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aristóteles; Poética; Mimesis. 



 

 

 

38

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 

  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

LEITORES 

LITERÁRIOS:  

ALGUNS ESTUDOS  

DEDICADOS AO LEITOR  

DE LITERATURA  
Daiane da Silva Lourenço (UEM)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESUMO  
 
No final do século XX, a preocupação dos estudos literários deslocou-se, 
em parte, da obra para o leitor. Por muito tempo os pesquisadores de 
literatura focaram o escritor e a obra, a partir da década de 1970, surgiram 
pesquisas voltadas para o leitor. Para Jouve (2002), a Escola de 
Constância foi a primeira grande tentativa de renovar o estudo da literatura 
a partir da leitura, dando origem à Estética da Recepção. Jauss e Iser, 
então, dão origem a estudos teóricos interessados na relação texto-leitor. 
Em seus primórdios, as pesquisas focando a recepção de obras almejavam 
um “leitor ideal”: um sujeito que possui competência ou experiência literária 
suficiente para realizar a interpretação de um texto, segundo determinada 
concepção teórica. A busca por um “leitor ideal” é uma tentativa de evitar 
“falhas” na leitura, preocupação compartilhada por correntes literárias como 
o formalismo, o New Criticism, o estruturalismo. O desenvolvimento da 
Estética da Recepção e o surgimento de outras teorias, como a Sociologia 
da Leitura e os estudos sobre Letramentos, fizeram com que o leitor 
adquirisse mais liberdade. Desde então, pesquisas dedicadas a registrar 
interpretações de uma pessoa ou de um grupo são cada vez mais 
desenvolvidas. Mesmo assim, a ideia da existência de um leitor mais 
competente e outro menos experiente ainda prevalece, principalmente pelo 
fato de a academia e as instituições de ensino, de modo geral, 
privilegiarem aqueles que apreciam a literatura canônica e depreciarem 
outras leituras. Neste minicurso, pretendemos abordar teorias voltadas 
para o estudo da recepção de textos em grupos: os estudos de 
Letramentos Literários, a Sociologia da Leitura e as comunidades 
interpretativas de Fish. Tais teorias acreditam que a leitura de um texto é 
culturalmente construída, que um leitor é influenciado pela localização 
geográfica, gênero, idade, profissão, situação econômica, escolaridade, 
entre outros fatores. Fatores que atuam diretamente sobre sua 
interpretação de mundo. Sendo assim, nem todos os leitores conseguem 
ler um texto como os críticos sugerem, pois possuem suas próprias 
experiências de vida, próprias expectativas e, por fim, próprias maneiras de 
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ler. Não há como desconsiderar esses elementos no momento da leitura. 
Pretendemos mostrar que os estudos citados interessam-se por pesquisar 
a percepção de um grupo de leitores e compreender sua perspectiva. 
Assim, faremos alguns apontamentos teóricos, citaremos exemplos de 
pesquisas realizadas e, por meio de atividades práticas, procuraremos 
mostrar como tais teorias podem contribuir com o trabalho do professor de 
literatura em sala de aula ao considerar o contexto no qual seu aluno-leitor 
está inserido. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: leitor literário; estudos teóricos; recepção de textos. 
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Os estudos literários por muito tempo estiveram focados no escritor e na 
obra. A partir da década de 1970, surgiram pesquisas voltadas para o leitor. 
Jouve (2002) considera a Escola de Constância a primeira grande tentativa de 
renovar o estudo da literatura a partir da leitura, dando origem à Estética da 
Recepção. Jauss e Iser, principais representantes desse movimento, dão 
origem a estudos teóricos interessados na relação texto-leitor. 

Em seus primórdios, as pesquisas focando a recepção de obras 
almejavam um “leitor ideal”: um sujeito que possui competência ou experiência 

RESUMO: No final do século XX, a preocupação dos 
estudos literários deslocou-se, em parte, da obra para o 
leitor. Por muito tempo os pesquisadores de literatura 
focaram o escritor e a obra, a partir da década de 1970, 
surgiram pesquisas voltadas para o leitor. Em seus 
primórdios, as pesquisas focando a recepção de obras 
almejavam um “leitor ideal”: um sujeito que possui 
competência ou experiência literária suficiente para realizar 
a interpretação de um texto, segundo determinada 
concepção teórica. O desenvolvimento da Estética da 
Recepção e o surgimento de outras teorias, como a 
Sociologia da Leitura e os estudos sobre Letramentos, 
fizeram com que o leitor adquirisse mais liberdade. Desde 
então, pesquisas dedicadas a registrar interpretações de 
uma pessoa ou de um grupo são cada vez mais 
desenvolvidas. Mesmo assim, a ideia da existência de um 
leitor mais competente e outro menos experiente ainda 
prevalece, principalmente pelo fato de a academia e as 
instituições de ensino, de modo geral, privilegiarem aqueles 
que apreciam a literatura canônica e depreciarem outras 
leituras. Neste artigo, abordamos teorias voltadas para o 
estudo da recepção de textos em grupos: os estudos de 
Letramentos Literários, a Sociologia da Leitura e as 
comunidades interpretativas de Fish. Tais teorias acreditam 
que a leitura de um texto é culturalmente construída, que 
um leitor é influenciado pela localização geográfica, gênero, 
idade, profissão, situação econômica, escolaridade, entre 
outros fatores. Pretendemos mostrar que os estudos 
citados interessam-se por pesquisar a percepção de um 
grupo de leitores e compreender sua perspectiva. 
 
PALAVRAS-CHAVE: leitor literário; estudos teóricos; 
recepção de textos. 
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literária suficiente para realizar a interpretação de um texto. Tais competências 
dependem do que cada teoria crítica considera primordial a um leitor. A busca 
por um “leitor ideal” é uma tentativa de evitar “falhas” na leitura, preocupação 
compartilhada por correntes literárias como o formalismo, o New Criticism, o 
estruturalismo. 

O desenvolvimento da Estética da Recepção e o surgimento de outras 
teorias, como a Sociologia da Leitura e os estudos sobre Letramentos, fizeram 
com que o leitor adquirisse mais liberdade. Desde então, pesquisas dedicadas 
a registrar interpretações de uma pessoa ou de um grupo são cada vez mais 
desenvolvidas. Mesmo assim, a ideia da existência de um leitor mais 
competente e outro menos experiente ainda prevalece, principalmente pelo fato 
de a academia e as instituições de ensino, de modo geral, privilegiarem 
aqueles que apreciam a literatura canônica e depreciarem outras leituras. 
 Compagnon (2001) defende que as teorias voltadas para o leitor o 
colocam entre a liberdade e a imposição. A liberdade privilegia a subjetividade 
de cada sujeito ou grupo, enquanto a imposição estabelece como os leitores 
devem ler um texto. Acreditamos que a última começa a ser exercida sobre o 
leitor na escola. 
 O ensino de literaturas sofreu fortes influências da Estética da 
Recepção. Tal movimento literário considera as experiências de leitura de cada 
leitor, contudo valoriza apenas o leitor que escolhe leituras cada vez mais 
complexas, que não atendam às suas expectativas prévias. Em outras 
palavras, apenas os sujeitos que se interessam por obras consideradas 
complexas pelos críticos literários, os cânones. Quanto às outras leituras, as 
“fáceis”, Jauss (1994) discorda que leitores dediquem-se a textos que estejam 
dentro de suas expectativas e não exijam “mudanças de horizontes”. Para o 
teórico, o “leitor ideal” busca textos que exijam maior atenção à narrativa para 
conseguir uma interpretação mais profunda. São essas obras que modificam os 
valores do leitor e contribuem para a sua emancipação. 

Segundo Compagnon (2001), a teoria de Iser também valoriza o “leitor 
ideal”. O estudioso afirma que Iser pretende estudar o processo de leitura, no 
entanto não lhe interessa a experiência subjetiva do leitor, mas sua capacidade 
de preencher as lacunas do texto a partir do leitor implícito, uma estrutura 
textual que direciona a leitura do seu receptor. Nesse caso, o leitor tem um 
papel a assumir, um modelo a seguir. “O leitor real se encontra diante de uma 
alternativa radical: ou desempenhar o papel prescrito para ele pelo leitor 
implícito ou, então, recusar suas instruções; consequentemente, fechar o livro” 
(p. 153). A crítica feita por Compagnon à teoria do leitor implícito é a de que o 
leitor tem uma atitude passiva diante do texto, pois deve obedecê-lo por meio 
de uma liberdade aparente.  

Tanto Iser quanto Jauss focam um “leitor ideal”, deixando à margem o 
leitor que não consegue atingir a interpretação que almejam. O mesmo 
acontece nas aulas de literatura da educação básica. As aulas pretendem 
desenvolver a capacidade de interpretação crítica dos estudantes e, 
consequentemente, conduzi-los a um estado de leitura literária por prazer. Para 
isso, direcionam leituras e maneiras de interpretar os textos, descartando, 
muitas vezes, a perspectiva dos alunos e seus interesses de leitura. Os 
documentos que regem o ensino (PCNs, DCEs) direcionam as aulas para a 
formação de um leitor competente (“leitor ideal”), que consegue construir 
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sentidos a partir dos textos porque possui conhecimentos que possibilitam a 
interpretação.  
 Como percebemos, cada teoria literária sugere uma perspectiva de 
“leitor ideal”, como a Estética da Recepção, de Jauss, e a Teoria do Efeito, de 
Iser. Para Aguiar (1996), por sua vez, o leitor ideal sabe selecionar textos de 
acordo com seu horizonte de expectativas; conhece os locais em que os livros 
e os demais materiais de leitura se encontram; frequenta os espaços 
mediadores de leitura (exposições, palestras, debates); identifica os livros e 
outros materiais nas estantes sem necessitar de ajuda alheia; localiza dados na 
obra com facilidade (editora, edição, data de publicação, prefácio, etc.); segue 
as orientações de leituras oferecidas pelo autor; preenche os “vazios” de 
acordo com seu conhecimento; é capaz de dialogar com os novos textos e 
posicionar-se; troca impressões e informações com outros leitores; integra-se a 
grupos de leitores; conhece e posiciona-se diante da crítica dos livros; é 
receptivo a novos textos que se opõem a seu horizonte de expectativas; amplia 
seu horizonte por meio de leituras desafiadoras; percebe seu crescimento 
enquanto leitor e ser humano.  
 As teorias apontadas sugerem que os leitores têm que estar dentro de 
alguns limites, ter determinadas competências para realizar uma leitura 
literária. Nós, ao contrário, não acreditamos que a recepção de uma narrativa 
deva ocorrer seguindo parâmetros estabelecidos para o leitor. Em nossa 
opinião, apesar de haver diversas publicações sobre conceitos de literatura e 
de leitor, todas são problemáticas. Na verdade, a literariedade de um texto é 
uma convenção. O que é considerado literário depende de uma convenção, 
assim como os cânones são convencionados. Nesse sentido, não há como 
delimitar exigências a um leitor. 
 Questionamos a ideia de um “leitor ideal” pelo fato de as leituras de um 
texto serem culturalmente construídas. Um leitor é influenciado pela localização 
geográfica, gênero, idade, profissão, situação econômica, escolaridade, entre 
outros fatores. Fatores que atuam diretamente sobre sua interpretação de 
mundo. Sendo assim, nem todos os leitores conseguem ler um texto como os 
críticos sugerem, pois possuem suas próprias experiências de vida, próprias 
expectativas e, por fim, próprias maneiras de ler. Não há como desconsiderar 
esses elementos no momento da leitura. 
 Pesquisar a maneira como um grupo interpreta uma obra e discorrer 
sobre seus “acertos” e suas “falhas” significa desconsiderar todo o seu contexto 
econômico, social e cultural. Acreditamos ser ainda mais interessante 
pesquisar e aprender com uma comunidade, a partir de suas percepções. Uma 
comunidade de leitores possibilita percebermos semelhanças no 
posicionamento de seus sujeitos, pois há convenções dentro de um grupo.  
 Fish (1980), crítico literário estadunidense, interessou-se em refletir 
sobre o papel do leitor e sua relação com o que chamou de “comunidades 
interpretativas”. Ele também desconstruiu a ideia de “leitor ideal” e constatou 
que há maneiras específicas de ler um texto dentro de uma comunidade. Da 
mesma forma, as teorias sobre Letramentos estudam as múltiplas 
interpretações de textos, considerando o contexto de um sujeito ou de uma 
comunidade. A Sociologia da Leitura, ainda anterior aos estudos sobre 
Letramentos, já considerava o contexto dos leitores e suas preferências de 
leitura, observando os aspectos que influenciam em suas escolhas e 
interpretações. Como acreditamos que os leitores também podem ser 
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estudados a partir do que são, não somente do que devem ser, discorremos, a 
seguir, a respeito das três perspectivas teóricas citadas. Objetivamos mostrar 
que outras comunidades, além das que leem apenas cânones literários, 
também constroem seus próprios conceitos de literatura, leitura e leitor, os 
quais, quando pesquisados, suscitam resultados relevantes. 
   
 
1. A CONVENÇÃO DO LITERÁRIO EM “COMUNIDADES 
INTERPRETATIVAS” 
 
 Na década de 1980, com a publicação de Is there a text in this class?, 
Stanley Fish propôs uma nova abordagem para os estudos voltados à 
recepção de textos literários. Ao refletir a respeito da fonte de significados, se 
seria o texto ou o leitor, o teórico afirma que o texto não é auto-suficiente, é 
uma forma estática em uma página impressa. Ao ser lido, adquire significado 
dentro do contexto do leitor. Sendo assim, o leitor não responde ao significado 
do texto, ele é responsável pela produção de significado. 
 O deslocamento da atenção do texto para o leitor e para a sua 
experiência temporal concede a este maior liberdade no momento da leitura e 
retira as imposições feitas a um “leitor ideal”. Não há uma maneira única de ler 
um texto, há maneiras (no plural) de ler. Por isso, a partir do posicionamento 
adotado por Fish, podemos começar a refletir sobre nossos participantes da 
pesquisa, estudantes adolescentes, e como, ao analisarmos suas percepções 
de literatura e leitor, no capítulo 5, essas poderão estar de acordo com o que a 
comunidade escolar propaga ou, ao contrário, estar de acordo com o que sua 
comunidade adolescente convencionou. 
 Para realizarmos tal análise, nos basearemos na proposição de 
comunidades interpretativas (interpretive communities) de Fish. Em seu 
trabalho, Fish (1980) pesquisa como a interpretação de um texto depende da 
experiência própria de cada leitor dentro de uma ou mais comunidades. Ele 
argumenta que a interpretação de um texto não é completamente subjetiva, 
mas influenciada pelo grupo ao qual o leitor pertence, como se sua experiência 
de leitura tivesse fronteiras formadas pela comunidade interpretativa. 
 Ao contrário das concepções de Jauss e Iser, que acreditam haver uma 
maneira adequada de ler um texto, com certos limites estabelecidos pelo 
próprio texto, na percepção de Fish, o leitor está livre da tirania do texto e 
assume o papel central na produção de significado. Não desconsideramos 
totalmente o texto, mas ao invés de o leitor depender do que ele apresenta 
para a interpretação, o texto é o dependente. Será interpretado de acordo com 
as convenções existentes em uma comunidade interpretativa. Assim, se um 
leitor pertence a uma comunidade que valoriza o cânone ocidental, por 
exemplo, e acredita que obras produzidas pela indústria cultural não 
acrescentam à sua formação, ele não terá interesse em ler uma obra de auto-
ajuda e, se chegar a lê-la, não a verá como obra artística. Caso o leitor 
pertença a uma comunidade que privilegia a leitura de romances de auto-ajuda 
e rejeita a literatura canônica, devido à sua linguagem muito elaborada e à 
distância temporal, depreciará os clássicos. Ao mesmo tempo, pode haver um 
leitor que pertença a mais de uma comunidade interpretativa, um acadêmico de 
Letras, por exemplo. Esse pode transitar entre leituras canônicas (comunidade 
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de professores de literatura em formação), leituras de best-sellers (comunidade 
de amigos) e leituras teóricas (comunidade de um grupo de pesquisa). Cada 
uma dessas comunidades defende suas próprias convicções. 

Fish valoriza muito a contribuição de tais comunidades e afirma que, “na 
verdade, são as comunidades interpretativas, ao invés do texto ou do leitor, 
que produzem significados e são responsáveis pelo surgimento de 
características formais. Comunidades interpretativas são formadas por aqueles 
que compartilham estratégias interpretativas” (tradução nossa) (p.14). Isso 
explica a influência da pertença a um grupo sobre as preferências de um leitor. 
Da mesma forma, explica as semelhanças em suas opiniões a respeito do que 
é literatura. O teórico destaca a peculiaridade desse evento, dizendo que a 
interpretação de duas ou mais pessoas é específica e determinada apenas 
dentro dos limites de sua comunidade interpretativa. Quando estamos inseridos 
em um grupo, nossa leitura não é totalmente livre. Aliás, estamos sempre 
inseridos em uma comunidade. 
 Considerando que as preferências de leitura e as interpretações 
dependem da comunidade interpretativa, Fish afirma que o conceito de literário 
é convencionado. O que uma comunidade, em um determinado momento, 
decide chamar de literário, passa a sê-lo. Sabemos que a lista de cânones é 
resultado de uma convenção, escolhida por alguns especialistas em literatura e 
aceita por leitores de outras comunidades. Por isso, os argumentos de Fish são 
ponderáveis.  

Após o estudo de diferentes conceitos de literatura, concluímos que não 
há uma maneira específica de conceituar o literário. Cada teórico propõe um 
conceito a partir do movimento teórico do qual faz parte. Para justificar seu 
ponto de vista, cada estudioso também cita diferentes especificidades literárias. 
Fish, entretanto, discorda da existência de aspectos literários peculiares. 
Segundo ele, não há características literárias peculiares que exigem a atenção 
do leitor. Prestar atenção em alguns elementos faz ressaltar aspectos que nós, 
antecipadamente, consideramos literários. 

Tal perspectiva justifica o desacordo entre leitores de best-sellers e 
críticos literários. Muitos daqueles defendem que romances comerciais também 
deveriam ser considerados literatura, e apresentam aspectos literários que 
esses textos possuem: narrador, personagem, enredo, etc.. Enquanto críticos 
literários afirmam não haver elementos que justifiquem dizer que há 
literariedade em tais textos. Uma comunidade não vê o que a outra considera 
como literário, apenas o que seu próprio grupo convencionou. 

Ao abordarmos o conceito de literário dessa perspectiva, aceitamos que 
é o leitor quem, de certa forma, “faz” a literatura (FISH, 1980), juntamente com 
sua comunidade interpretativa. Como os leitores mudam, assim como os 
aspectos sociais, geográficos, idade, etc., o conceito de literário dentro de um 
mesmo grupo também está sujeito a mudanças. Um sentido de literário só 
permanece em uma comunidade enquanto seus membros o defenderem. 

Em suma, a respeito do conceito de literatura, Fish considera que: 
 

Literatura, eu afirmo, é produto de um modo de ler, de um 
acordo comunitário sobre o que será considerado literatura, 
que leva os membros de uma comunidade a prestar certa 
atenção e, desse modo, a criar literatura. Como essa maneira 
de ler ou prestar atenção não é eternamente fixa, mas varia 
com a cultura e o tempo, a natureza da instituição literária e 
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sua relação com outras instituições das quais as configurações 
são semelhantes continuamente serão modificadas (tradução 
nossa) (1980, p. 97). 

 
 A desconstrução do conceito de literatura e de “leitor ideal” possibilitada 
pela vertente de pesquisa de Fish favorece nossa busca pela compreensão de 
preferências de leituras e conceitos em duas comunidades de leitores 
adolescentes. Sem considerar o princípio de comunidades interpretativas, 
algumas pesquisas já apontaram que entre grupos de estudantes há 
semelhanças de escolhas de leituras e de opiniões sobre literatura. Tais 
estudos propiciam o conhecimento das perspectivas de estudantes a respeito 
de conceitos literários difundidos no ambiente escolar e sobre a ideia de “leitor 
ideal”. 
 Como a ideia de um “leitor ideal” começou a ser desconstruída com o 
estudo de Fish, abordamos, a seguir, alguns estudos sobre letramentos, a fim 
de ajudar a fundamentar nossa exposição favorável à liberdade do leitor.  
 
 
2. ESTUDOS DE LETRAMENTOS E COMUNIDADES DE 
LEITORES 
 
 Os estudos sobre letramentos, no Brasil, são recentes, porém, ao 
mesmo tempo têm alcançado destaque devido ao grande número de 
pesquisadores dedicando-se a estudá-los e a aplicá-los. Pesquisas têm sido 
desenvolvidas tentando explicar o uso do conceito de letramento, pois por 
muito tempo este foi entendido e comparado com alfabetização. Kleiman 
(1995) afirma que o conceito de letramento começou a ser usado nos meios 
acadêmicos como tentativa de separar os estudos sobre o “impacto social da 
escrita” dos estudos sobre a alfabetização.  
 A forma como o leitor é abordado na perspectiva da alfabetização difere 
da proposta do letramento. Um leitor alfabetizado consegue codificar e 
decodificar um texto, identificar palavras, na leitura e na escrita, para realizar 
atividades de seu cotidiano. A alfabetização refere-se a competências 
individuais no uso e na prática da escrita (KLEIMAN, 1995). É a aquisição das 
habilidades de ler e escrever, sem que estejam relacionadas a um contexto 
social. 
 Durante muito tempo, o leitor brasileiro foi concebido como um 
“decodificador”. O ensino escolar visava, inicialmente, preparar o aluno para 
reconhecer palavras, decodificar um código linguístico, por meio de cópia e 
repetição, longe de situações reais de uso da língua. O questionamento de tais 
práticas, após a década de 1970, fez com que novas concepções de leitura e 
de escrita surgissem, entre elas a de letramento. A princípio, o termo 
letramento esteve relacionado à competência de uma pessoa em relação à 
escrita, o que Street (1984) chama de “letramento autônomo”. Contudo, na 
década de 1980, começaram a ser desenvolvidos estudos voltados para 
letramento enquanto práticas sociais que envolvem a escrita.  
 Para Dionísio (2007), são duas posições face ao letramento: 
 

Uma, de olhar para o letramento como um conjunto de 
competências, e a outra, como práticas. Isso também vai dar 
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origem a diferentes olhares na investigação. Um é para avaliar 
o que as pessoas sabem, entre aspas, sobre a palavra escrita. 
Esta não considera a perspectiva etnográfica. A outra é o que 
as pessoas fazem. Aqui esse olhar foi desenhado como Novos 
Estudos do Letramento: se empenha em ver o que as pessoas 
fazem com o letramento e como os textos estão integrados na 
vida das pessoas (p. 212). 

 
 Os Novos Estudos do Letramento (New Literacy Studies) veem o leitor 
como produtor de sentidos dentro de contextos específicos, suas comunidades 
interpretativas. Diante dessa perspectiva, o contexto influencia o leitor no ato 
da leitura.  

Para Street (2003), os Novos Estudos do Letramento representam uma 
nova maneira de considerar o conceito de letramento, sem focar tanto na 
aquisição linguística, mas, ao invés disso, no letramento enquanto prática 
social. A partir das afirmações de Fish, Kleiman (1995) define letramento como 
um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, como sistema simbólico e 
como tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos. Nesse 
caso, destacam-se os impactos sociais da escrita e da leitura, que estão 
relacionados com mudanças políticas, sociais e econômicas. Ser letrado é 
saber utilizar socialmente a tecnologia da escrita, em diferentes práticas de 
letramento, sejam elas valorizadas ou não, locais ou globais, recobrindo 
contextos sociais diversos (família, igreja, trabalho, mídias, escola etc.) (ROJO, 
2009).   

Jung (2003), baseada em Barton e Hamilton (2000), afirma que  
  

As pessoas adquirem diferentes letramentos associados com 
os diferentes domínios da vida. Elas desempenham papéis 
sociais que exigem usos particulares da escrita. (...) Além 
disso, os papéis sociais das pessoas podem mudar, o que 
significa que a pessoa pode participar com maior frequência de 
eventos de letramento em algumas fases da vida do que em 
outras (p. 64).  

  
 Podemos associar essas primeiras afirmações com nosso 
posicionamento acerca do leitor. Os contextos sociais de uso da tecnologia da 
escrita (tanto o ato de escrever quanto o de ler) podem ser comparados às 
comunidades interpretativas de Fish, ou seja, são os contextos nos quais 
leitores estão inseridos e a partir dos quais produzem significado. Um leitor 
pode participar de mais de uma comunidade, desenvolvendo mais de um 
letramento, por isso o termo no plural: letramentos. Cada ato de leitura que 
realiza em cada comunidade é uma prática social. 

A escola é considerada a agência de letramento mais importante para a 
sociedade. Contudo, em geral, está ainda preocupada com o processo de 
alfabetização dos alunos, visto por essa instituição como competência 
individual fundamental para a vida adulta, influenciadora nos estudos e na 
situação econômica. O letramento ainda não tem muito espaço no ambiente 
escolar, pois a inserção de um ensino baseado em práticas e contextos sociais 
tem começado a ganhar ênfase em documentos que regem o ensino (PCNs, 
DCEs) e cursos voltados para os profissionais da educação básica. Apesar da 
grande influência da escola enquanto agência de letramento, existem outras 
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agências que também ensinam letramentos na sociedade: a família, a igreja, o 
trabalho, entre outras.  

As práticas de uso da escrita na escola sustentam-se no modelo de 
letramento autônomo, apresentado por Brian Street em seus estudos. É uma 
forma de letramento que não considera o contexto social e prioriza o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas. A “autonomia” refere-se à escrita 
vista como um produto em si mesmo, lógica, fechada, sem ter relação com o 
contexto de sua produção para ser interpretada. O modelo autônomo está 
associado ao “progresso”, “civilização”, liberdade individual e mobilidade social 
(STREET, 1984), em acordo com a ideia propagada na sociedade de que 
quem sabe ler e escrever tem maior status social. Seguindo esse pensamento, 
caso as pessoas “analfabetas” tornem-se “letradas”, o país terá maior 
progresso econômico e a população terá mais acesso à cultura. 

Kleiman (1995) explica que as principais características desse modelo 
são: estabelecer uma relação entre a aquisição da escrita e o desenvolvimento 
cognitivo, ou seja, quem sabe escrever “pensa melhor”; e separar oralidade e 
escrita, inferiorizando a primeira. Quem sabe ler e escrever é considerado mais 
“inteligente”, tem mais conhecimento, pensa melhor. Além disso, a escrita 
recebe mais importância do que a oralidade, o que faz com que povos que não 
desenvolveram a escrita sejam considerados “primitivos”, inferiores aos 
“civilizados”. Essa forma de ver a escrita é chamada mito do letramento, a 
crença de que o conhecimento das letras está ligado ao sucesso social e a um 
maior desenvolvimento cognitivo. Por esses motivos, a escola, ao se pautar no 
modelo autônomo, responsabiliza os estudantes de classe baixa por seu 
próprio fracasso, por terem um desempenho individual ruim. Essa perspectiva 
acredita que o letramento traz resultados homogêneos na sala de aula e o 
fracasso escolar de alguns alunos é de sua própria responsabilidade.   
 Nesse modelo de letramento, a comunidade do leitor é desconsiderada, 
visto que apenas as habilidades cognitivas individuais são ressaltadas. Como 
se a leitura dependesse somente do sujeito que está lendo e ele não recebesse 
influências sociais. Para nosso trabalho, o modelo de letramento autônomo não 
é relevante, visto que o contexto é primordial para entendermos as preferências 
de leitura de nossos participantes de pesquisa. 
 As pesquisas dos Novos Estudos de Letramento questionam o modelo 
anterior, pois sugerem que “letramento varia de um contexto para outro e de 
uma cultura para outra e, portanto, resultam em diferentes letramentos em 
diferentes condições” (tradução nossa) (STREET, 2003, p. 77). O modelo de 
letramento ideológico considera as diversas práticas de letramentos (leitura e 
escrita) e suas relações com a sociedade. Em outras palavras, baseia-se em 
usos da escrita por diferentes grupos e contextos. Para o modelo ideológico, 
além das instituições educacionais, há outras agências de letramento, tão 
importantes quanto a escola, pois cada uma utiliza um letramento específico.  
 

O modelo enfatiza a importância do processo de socialização 
na construção de significado por participantes e está 
preocupado com as instituições sociais de maneira geral, por 
meio das quais esse processo acontece, e não apenas as 
explicitamente “educacionais” (tradução nossa) (STREET, 
1984, p. 2). 
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 Esse modelo de letramento é importante para nossa pesquisa, pois 
considera a comunidade a qual o leitor pertence significativa para a produção 
de sentidos no ato de leitura. Também ressalta a heterogeneidade de 
letramentos desenvolvidos fora e dentro de um grupo. Dentro dessa 
perspectiva, não há como existir um “leitor ideal”, sendo que as leituras são 
heterogêneas, não são baseadas exclusivamente no texto e não há uma 
maneira “adequada” de serem realizadas. Além disso, o letramento ideológico 
valoriza leitores não apenas de textos consagrados pelas instituições de 
ensino, mas também de outras agências de letramentos. 

Como o termo letramento, de acordo com Street (2003), vem carregado 
de ideologia e pressupostos políticos, o estudioso desenvolveu termos 
alternativos: eventos de letramento e práticas de letramento. Baseada na 
distinção de Street, Jung (2003) considera evento de letramento uma situação 
específica em que a escrita constitui parte essencial para fazer sentido. A 
interação entre os participantes, por meio de um texto, e os processos e 
estratégias interpretativas, constituem o evento. A tecnologia da escrita 
intermedia uma comunicação. O evento se refere ao uso da escrita. São 
exemplos de evento de letramento: a leitura de um livro, a discussão do 
conteúdo de um jornal com amigos, a organização de uma lista de compras, 
jogar video game, assistir filme legendado, enviar uma mensagem por celular. 
 A prática de letramento está relacionada aos comportamentos dos 
participantes em um evento de letramento, que determinam o sentido dos usos 
da escrita. Seriam os modos como os sujeitos produzem sentido para o texto, o 
como, em uma situação particular. Para Street (2003), a prática de letramento 
refere-se a maneiras particulares de pensar sobre e realizar a leitura e a escrita 
em contextos culturais. Em um mesmo evento, pode haver modos de 
participação diferentes. O evento leitura de um livro não será a mesma prática 
se acontecer na escola e em um clube de leitura, por exemplo. A discussão de 
uma notícia de jornal não será a mesma com um amigo e como um trabalho 
escolar, pois será desenvolvido de maneira diferente. 
 Jung (2003) acrescenta que os modos de fazer uso da escrita e da 
leitura são historicamente construídos, assim os eventos de letramento e as 
práticas de letramento também são historicamente construídos. Nesse sentido, 
um grupo de pessoas, ou ainda uma pessoa em particular, pode ter atitudes 
específicas em relação a determinado letramento, devido a construções 
históricas diferenciadas de letramento. Da mesma forma, cada comunidade 
age de modo peculiar em relação à literatura, dependendo do que é 
convencionado como literário por seus participantes. Ler best-sellers pode ser 
considerado uma leitura literária ou não. Mais uma vez, a relação comunidade-
leitor-leitura é enfatizada. 
 Rojo (2009) enfatiza a importância da obra de Street (1984), pois deu 
início aos Novos Estudos do Letramento. A partir dos pressupostos de 
letramento autônomo e ideológico, eventos e práticas de letramentos, outros 
estudos começaram a ser desenvolvidos. 
 Os Novos Estudos do Letramento favorecem as “etnografias de 
letramento” (“ethnographies of literacy”) (STREET, 2003). Estudos voltados 
para o local, uma comunidade específica, permitem conhecer os letramentos 
de um grupo e compará-los com os de outros grupos. Os pesquisadores, por 
meio de estudos de tipo etnográfico, tentam entender o que “está acontecendo” 
antes de dizer o que pode ser melhorado (STREET, 2001).  
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 Street (2001) explica que a perspectiva etnográfica começou a ser 
utilizada por ele quando inserido em uma comunidade iraniana, na qual a 
maioria da população era considerada não-letrada por agências como a 
UNESCO e ele percebeu a existência de diversas práticas de letramentos. Fora 
do “padrão de letramento” das agências, esse grupo recebia campanhas que 
propunham torná-los “letrados”, marginalizando e negando as experiências 
locais. Por isso, para o teórico, pesquisas sobre letramentos de cunho 
etnográfico “têm a tarefa de tornar visível a complexidade das práticas de 
letramento locais, cotidianas, comunitárias e desafiar os estereótipos 
dominantes e a miopia” (tradução nossa) (p. 7). As tentativas de compreender 
e de representar os letramentos locais são importantes para questionar o 
conceito de não-letrado. 
 Como afirma Fish (2001), conversar com as pessoas, ouvi-las, conviver 
com elas permite entender suas práticas de letramento. Uma pesquisa 
superficial pode não ser tão significativa, pois alguns participantes podem não 
se considerar inseridos em práticas de letramentos. Quando se trata de 
pesquisa voltada para literatura, por exemplo, alguns sujeitos não se 
consideram “bons leitores” por não lerem cânones. Assim como algumas 
pessoas não se consideram leitores por não lerem livros, mas revistas e gibis. 
Por meio de um estudo de cunho etnográfico, as “verdadeiras” práticas de 
letramento podem ser percebidas, pois às vezes o pesquisador vê formas de 
letramento que o participante não havia considerado. 
 O estudo de uma comunidade revela no “local” algumas características 
do “global” (STREET, 2004). Sendo assim, cada pesquisa voltada para o “local” 
torna-se relevante para uma compreensão de práticas de letramentos do 
“global”. Para Street (2004), tem sido tarefa de pesquisas de cunho etnográfico 
fornecer informações ricas sobre letramentos em dimensões locais/globais.  

Além dos Novos Estudos do Letramento, há outra teoria que valoriza a 
comunidade do leitor e suas experiências históricas: a Sociologia da Leitura, 
que abordaremos a seguir. Essas duas abordagens se complementam e 
contribuem para nossa compreensão das duas comunidades adolescentes. 
 
 

3. SOCIOLOGIA DA LEITURA E COMUNIDADES DE 
LEITORES 

 
Como já expusemos, durante muito tempo as pesquisas literárias 

estiveram voltadas para a abordagem imanente da literatura, preocupadas com 
a materialidade do texto literário. A partir das décadas de 1960 e 1970, 
principalmente, questionamentos a respeito da posição do leitor começaram a 
ser suscitados nos meios acadêmicos. A Sociologia da Leitura surgiu nessa 
época (GOLDMANN 1972; ESCARPIT, 1974; MURY, 1974; HAUSER, 1977), 
quando os pesquisadores se voltaram para o papel do leitor diante do texto. 

 
O alargamento das fronteiras da teoria da literatura para além 
do texto e seu autor dá margem aos estudos que têm por foco 
o leitor como elemento ativo no processo de comunicação 
literária. A partir dessa postura, é possível delinear os 
comportamentos esperados desse agente, quer em seu 



 

 50

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

trânsito social dentro do circuito da cultura, quer em sua 
atividade individual junto aos textos (AGUIAR, 1996, p. 23). 

 
A Sociologia da Leitura, assim como os estudos de letramentos, 

contribui para entendermos a participação ativa do leitor no processo literário, 
constituído por autor-obra-público (CANDIDO, 1985). Ela tem como objetivo 
estudar a atuação do público e suas influências na produção e circulação das 
obras. O leitor, nessa perspectiva, distante de “leitor ideal”, ajuda a “criar” as 
narrativas. Quando o interesse dos leitores muda, os rumos da produção 
literária também são alterados.  

Dada a relevância do leitor para a construção de sentidos a partir do 
texto, as pesquisas focam suas preferências, “levando em conta os diversos 
segmentos sociais que interferem na formação do gosto e servem de 
mediadores de leitura, bem como as condições específicas dos consumidores 
segundo seu lugar social, cultural, etário, sexual, profissional, etc.” (AGUIAR, 
1996, p. 23). Investigam os possíveis fatores que conduzem o leitor a ler 
determinada obra, tais como, o nível socioeconômico, a família, a escola, os 
amigos, a presença/ausência de uma fonte de pesquisa, a igreja, entre outros 
(SAGRILO, 2009). Segundo Sagrilo, os estudos baseados nessa teoria 
consideram a presença dos mediadores no processo da leitura como fator 
fundamental.  

Como a atenção é deslocada da obra e do autor, para o leitor e os 
fatores sociais que o influenciam em suas leituras, a circulação e o consumo de 
textos considerados marginais também se tornam relevantes (AGUIAR, 1996). 
O foco de estudo, nesse caso, são as razões do sucesso de uma obra e sua 
constante circulação entre determinados leitores. Da mesma forma, os modos 
como o texto chega até as mãos desse grupo de leitores, isto é, os 
mediadores, são importantes para entender seu processo de circulação e 
consumo.  
 Os mediadores de leitura são, para Hauser (1977), elementos tão 
importantes para o processo literário quanto a tríade autor-obra-público, pois 
fazem com que a obra chegue a seus receptores. O mediador mais importante, 
na visão de Hauser, é o crítico literário, um portador profissional da mediação, 
que expõe sua opinião em livros, revistas, jornais, exposições, rádios e TV e é 
muitas vezes contestado por seu valor duvidoso, mas, ainda assim, seu papel é 
importante por fazer com que a literatura passe a fazer parte do nosso 
cotidiano. Além do crítico literário, existem instituições mediadoras que têm 
papel importante na circulação da literatura na sociedade: associações, 
escolas, academias, editoras, exposições, bibliotecas, livrarias, imprensa. 
Nenhuma obra é recepcionada sem que tenha passado por um mediador, por 
isso a Sociologia da Leitura lhe concede atenção nos estudos.  

Baseado na sociologia, a obra só está acabada quando repercute e 
atua, ou seja, no momento em que é lida. “O público dá sentido e realidade à 
obra, e sem ele o autor não se realiza. (...) A obra, por sua vez, vincula o autor 
ao público, pois o interesse deste é inicialmente por ela, só se estendendo à 
personalidade que a produziu depois de estabelecido aquele contato 
indispensável” (CANDIDO, 1985, p. 38). A tríade indissolúvel, portanto, deve 
ser estudada em seus diferentes aspectos. Cabe à sociologia da leitura estudar 
os interesses do público, considerados por Candido, em certas situações, 
decisivos para o autor: 
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A sua ação [do público] é enorme sobre o artista. Desgostoso 
com a pouca ressonância dos seus romances, Thomas Hardy 
abandona a ficção e se dedica exclusivamente à poesia; 
premido pela exigência dos leitores, Conan Doyle ressuscita 
Sherlock Holmes – que lhe interessava secundariamente – e 
prolonga por mais vinte anos a série das suas aventuras; 
desejosos de fama e bens materiais, muitos autores modernos 
se ajustam às normas do romance comercial (p. 35). 

 
Devido ao seu papel importante no processo literário, o público, direta ou 

indiretamente, pode direcionar a produção literária de um autor, seja ditando 
preferências, seja o estimulando ou desestimulando a produzir novas obras.  

Mury (1974) contribui para a compreensão do público literário. O 
sociólogo escreve sobre os prêmios concedidos por leitores a obras de sua 
preferência. Os operários escolheram um romance no qual o autor abordava as 
relações de produção, a história local e nacional. Já o público da classe média 
escolheu um ensaio sobre histórias de viagem. Empregados de escritório 
preferiram obras sobre evasão. Os resultados apontam a relação de um gênero 
literário específico com determinado grupo social. 
 Pesquisas da Sociologia da Leitura podem obter dados relevantes para 
a compreensão do processo literário, não o seu todo, mas os fatores que 
influenciam nas escolhas dos leitores. Alguns resultados de pesquisas que 
utilizaram o método quantitativo, citados por Mury (1974), possibilitaram o 
levantamento de algumas hipóteses: o sucesso de uma obra depende da 
relação entre autor-público; os interesses literários comuns resultam da 
individualidade de cada pessoa somada as influências exteriores que recebe; 
os interesses comuns entre os leitores de um grupo dão origem a uma 
personalidade de base literária; cada grupo gera uma personalidade de base 
social; o estudo das personalidades de base literária e da personalidade de 
base social são o principal objetivo da sociologia do público literário; a partir de 
uma personalidade de base social, é possível pesquisar se uma obra literária 
seria acolhida ou recusada pelo grupo.  
 A personalidade de base literária seria o mesmo que uma comunidade 
interpretativa. Cruzando variáveis de idade, sexo, profissão, entre outros, 
chegamos às preferências literárias de diferentes grupos. Apesar de seguirem 
abordagens teóricas diversas, tanto Fish quanto Mury perceberam que a 
literatura é uma convenção social.  
 Diante do exposto, a Sociologia da Leitura também desconstrói a ideia 
de “leitor ideal” e contribui com nossa pesquisa por ajudar a explicar a relação 
entre as preferências de leitura de um leitor e sua comunidade, considerando 
fatores específicos (idade, gênero, classe econômica, etc.) e também os 
mediadores de leitura. 
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RESUMO  
 
As divergências, convergências e peculiaridades das relações entre 
Literatura e História provêm de séculos antes de Cristo quando Aristóteles, 
provavelmente coagido a se manifestar, apostou menos nas formas do que 
nos conteúdos para explicar as diferenças entre ambas. Desde então, o 
debate percorreu séculos, sobreviveu às investidas positivistas do século 
XIX, presenciou as especializações e a retomada de diálogos entre as 
ciências no século XX e atingiu o fim da primeira década do século XXI 
apostando na inter-dependência ou multidisciplinaridade. A Literatura erige-
se a fonte de estudos historiográficos na mesma proporção em que a 
História subsidia a elaboração da ficção. Os diálogos fomentam 
questionamentos específicos entre os estudiosos, retomados 
constantemente nos eventos científicos e periódicos especializados. Uma 
apresentação ou introdução às relações entre Literatura e História mostra-
se pertinente ao encontro que pretende criar diálogos mais do que 
literários. São objetivos do mini-curso: 1) Apresentar didaticamente alguns 
entrelaçamentos entre Literatura e História (História ou Literatura?), 
partindo dos conceitos de Aristóteles, seguindo pelos temas comuns 
(especialmente a Narrativa e a construção da Verdade); 2) Apresentar 
exemplos de detentores das técnicas da narrativa que, militando na 
imprensa, na política, na medicina ou no direito, desempenharam papéis de 
relevância; 3) Expor as mudanças dos conceitos de História e Literatura 
entre os séculos XIX e XXI; 4) Discutir exemplos de quem assimilou as 
regras do campo e especializou-se no uso de recursos literários nos 
trabalhos historiográficos e na fonte historiográfica como substrato para a 
Literatura; 5) Promover atividades lúdicas sobre o conceito de Verdade e 
atividades historiográficas e literárias sobre a formação Narrativa 
especializada; 6) Compartilhar considerações sobre História Literária e 
ficção/meta-ficção historiográfica; 7) Estimular o aprofundamento teórico 
nas relações entre Literatura e História. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura; História; ficção histórica. 
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AFRO-DESCENDENTES  
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RESUMO  
 
A escravidão foi o crime mais hediondo que os europeus praticaram contra 
as populações negras durante mais de quatrocentos anos, com profundas 
sequelas coletivas e repercussões sociais presentes até hoje. Onze a doze 
milhões de Africanos foram trazidos em condições de escravos ao palco 
americano até as últimas décadas do século 19 e atualmente mais de 
sessenta e oito milhões de afro-descendentes vivem ainda na diáspora 
americana, geralmente em ambientes racistas, apesar de politicamente 
cidadãos. Constata-se que o revide e as reações violentas ou pacíficas foram 
uma constante durante todo o período escravagista, esta última modalidade 
caracterizada pelo discurso. Verifica-se o discurso escravo materializado na 
narrativa, nos depoimentos, nos testamentos, nas atas de julgamentos civis e 
eclesiásticos e na escrita livre. Levando em conta todas as modalidades, a 
escrita de escravos ou ex-escravos nos Estados Unidos chega a 6000 textos, 
incluindo 150 narrativas autobiográficas; no Brasil 170 textos com três 
narrativas. A análise desses textos conta não apenas a história do ponto de 
vista do oprimido, mas revela que o africano e seus descendentes 
escravizados percebiam as bases capitalistas da instituição escravagista e 
do empreendimento europeu. As narrativas são, portanto, a memória coletiva 
de centenas de sujeitos, os quais, diante de tantas situações desumanas 
adversas, se rebelaram contra esse crime. Todavia, mesmo após a 
Emancipação/Abolição, os afro-descendentes, esparramados pelo planeta, 
não podiam escapar da outremização materializada no racismo enraizado na 
cultura ocidental. Muitos autores negros contemporâneos não somente 
analisaram as causas e as repercussões do racismo negro e denunciaram a 
suposta supremacia branca, mas iniciariam uma literatura ficcional na qual a 
situação do Negro no final do século 20 e início do século 21 é revelada no 
contexto de sua diáspora em ambientes predominantemente brancos. 
Atualmente os romances do eu enunciador negro (com a dilatação semântica 
para todos os não-brancos) estão em grande ascendência e frequentemente 
ultrapassam em popularidade os romances de autoria branca. A temática 
desses romances refere-se ao racismo, à outremização, à invisibilidade, às 
dificuldades da diáspora, aos conflitos de identidade, à memória e à negação 
de cidadania. Esse minicurso, portanto, investiga a situação da pesquisa da 
literatura de autoria escrava em português e inglês dos séculos 18 e 19, e a 
literatura de autoria negra brasileira e britânica dos séculos 20 e 21. Mostra 
também como a professora e o professor de literatura pode interpretar a 
literatura negra num país de grande miscigenação e de profundo racismo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: narrativa; memória; diáspora da escravidão. 
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FEMININA NOS ROMANCES 

LATINO-AMERICANOS  

DO SÉCULO XIX  
Weslei Roberto Cândido (UEM)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
O presente minicurso tem por escopo discutir a presença da personagem 
feminina no romance latino-americano do século XIX, período 
caracterizado pela afirmação das identidades nacionais nas recém-
formadas repúblicas americanas. A maioria desses romances teve como 
preocupação participar do projeto de construir, forjar uma nação 
independente em todos os sentidos. Isso proporciona um rico material para 
se estudar como estavam estruturadas as sociedades no continente. 
Baseadas num modelo europeu herdado do colonizador, essas sociedade 
reproduziam fortemente uma estrutura patriarcal, cujas práticas colocavam 
a mulher em segundo plano ou apenas as focavam como esposa e mãe, 
responsáveis pela gestação de filhos que cresceriam em solo americano. 
Como a reprodução pura e simples nunca se realiza na totalidade, pode-se 
perceber, por meio da leitura desses romances, que a mulher passava a 
ocupar um espaço, senão privilegiado, a menos de destaque nessas 
narrativas. É o caso de alguns dos romances de José de Alencar que 
privilegiam a personagem feminina como centro da narrativa. Processo 
semelhante ocorre do lado hispânico com Jorge Isacs, José Mármol, Juan 
Léon Mera, Clorinda Matto de Turner e Gertrudis Gómez Avellaneda. As 
mulheres presentes nesses romances conflitam com a estrutura patriarcal 
dessas sociedades, baseadas na figura masculina como centro de poder e 
das vontades, nas quais o homem realiza as práticas sociais sem a 
interferência da mulher ou apenas trazendo-a a seu lado como um adorno 
necessário ao sexo masculino. No entanto, muitas dessas personagens 
passavam a reivindicar seu espaço, interferindo na ordem natural dos 
acontecimentos, o que obriga o homem a mudar sua postura frente às 
situações em que a mulher demonstra um certo domínio ou exige para si o 
direito de fala e de ser dona de seus desejos, sem que o homem ditasse 
todas as regras. Embora grande parte desses romances seja escrito por 
homens, a mulher aparece como centro desestabilizador das heranças 
europeias na constituição da sociedade patriarcal americana. É justamente 
este desvio da norma, até então estabelecida pelo mundo masculino, que 
pretendemos analisar e discutir nesse minicurso, percebendo como as 
personagens femininas ajudaram a construir o imaginário latino-americano  
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 da mulher no chamado Novo Mundo. Em alguns caso a presença da 

mulher se faz tão forte e tão atuante que Doris Sommer (2004) chegou a 
acusar uma certa feminilização do herói masculino nos romances latino-
americanos, haja vista que muitos deles se veem confrontados no seu 
papel de homem diante da mulher, que muitas vezes é a heroína ou anti-
heroína que manipula a seu prazer as ações masculinas. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: América Latina; romance latino-americano; 
romantismo. 
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Há nos romances românticos latino-americanos uma longa lista de 
mulheres figurando como protagonistas e desempenhando um papel 
fundamental no desenvolvimento dos enredos. Em geral, são heroínas que se 
sacrificam por seus amores e são impedidas de vivê-los pela condição social 
que ocupam na esfera da sociedade. 

RESUMO: O presente minicurso tem por escopo discutir a presença da 
personagem feminina no romance latino-americano do século XIX, 
período caracterizado pela afirmação das identidades nacionais nas 
recém-formadas repúblicas americanas. A maioria desses romances teve 
como preocupação participar do projeto de construir, forjar uma nação 
independente em todos os sentidos. Isso proporciona um rico material 
para se estudar como estavam estruturadas as sociedades no continente. 
Baseadas num modelo europeu herdado do colonizador, essas sociedade 
reproduziam fortemente uma estrutura patriarcal, cujas práticas 
colocavam a mulher em segundo plano ou apenas as focavam como 
esposa e mãe, responsáveis pela gestação de filhos que cresceriam em 
solo americano. Como a reprodução pura e simples nunca se realiza na 
totalidade, pode-se perceber, por meio da leitura desses romances, que a 
mulher passava a ocupar um espaço, senão privilegiado, a menos de 
destaque nessas narrativas. É o caso de alguns dos romances de José de 
Alencar que privilegiam a personagem feminina como centro da narrativa. 
Processo semelhante ocorre do lado hispânico com Jorge Isacs, José 
Mármol, Juan Léon Mera, Clorinda Matto de Turner e Gertrudis Gómez 
Avellaneda. As mulheres presentes nesses romances conflitam com a 
estrutura patriarcal dessas sociedades, baseadas na figura masculina 
como centro de poder e das vontades, nas quais o homem realiza as 
práticas sociais sem a interferência da mulher ou apenas trazendo-a a seu 
lado como um adorno necessário ao sexo masculino. No entanto, muitas 
dessas personagens passavam a reivindicar seu espaço, interferindo na 
ordem natural dos acontecimentos, o que obriga o homem a mudar sua 
postura frente às situações em que a mulher demonstra um certo domínio 
ou exige para si o direito de fala e de ser dona de seus desejos, sem que 
o homem ditasse todas as regras. Embora grande parte desses romances 
seja escrito por homens, a mulher aparece como centro desestabilizador 
das heranças europeias na constituição da sociedade patriarcal 
americana. É justamente este desvio da norma, até então estabelecida 
pelo mundo masculino, que pretendemos analisar e discutir nesse 
minicurso, percebendo como as personagens femininas ajudaram a 
construir o imaginário latino-americano da mulher no chamado Novo 
Mundo. Em alguns caso a presença da mulher se faz tão forte e tão 
atuante que Doris Sommer(2004) chegou a acusar uma certa 
feminilização do herói masculino nos romances latino-americanos, haja 
vista que muitos deles se veem confrontados no seu papel de homem 
diante da mulher, que muitas vezes é a heroína ou anti-heroína que 
manipula a seu prazer as ações masculinas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: América Latina; romance latino-americano; 
romantismo. 
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 Essas personagens femininas são, na verdade, instrumentos ideológicos 
que construção de um modelo familiar adequado à sociedade patriarcalista que 
estava em formação na América Latina. Essas mulheres são mães, esposas, 
amigas ou irmãs, raramente figuram como amantes ou tem acesso à felicidade 
do amor. 
 Desta maneira, acreditar apenas que os romances românticos estão 
povoados de história de amor felizes é um engano. Numa rápida leitura é 
possível reconhecer uma série de amores frustrados por não se enquadrarem 
na ideologia de uma família tradicional. 
 Todo relacionamento amoroso nesses romances românticos que não 
leve ao casamento é punido com a morte ou a perda da pessoa desejada. 
Amor no século XIX romântico é para casar. É como se o relacionamento 
amoroso tivesse sido confiscado ao ato conjugal, ou servisse a esse na 
estratégia de estruturar famílias felizes nas nascentes sociedades latino-
americanas.  
 Assim, muitos dos romances românticos que lemos fazem uma 
propaganda aberta pelo casamento, pelo amor conjugal. A relação amor e sexo 
não existe, não se fala de ato sexual, mas sim de casamentos, casando a 
ideologia de fundar famílias de acordo com o modelo europeu com a formação 
dos Estados-Nação. 
 Romances feitos para um público, em sua grande maioria, composto de 
mulheres e de meninas casadoiras, eles têm a função de educar o sexo 
feminino a se dedicar ao amor conjugal. Por isso, as heroínas são todas 
virgens que rapidamente ruborizam ao menor elogoio masculino. Essa atitude é 
uma forma de construir heroínas pudicas que sirva de modelo comportamental 
às moças dessa nova sociedade. 
 José de Alencar, por exemplo, tem dificuldades para colocar Iracema e 
Martin no ato amoroso fora do casamento. Sua estratégia é chamar a índia de 
esposa ao amanhecer, lavando-a no rio como forma de purificar a jovem 
esposa que entregara o “segredo da jurema” ao jovem estrangeiro na noite 
anterior.  

No entanto, essa relação amorosa é proibida, está fora dos padrões de 
propaganda pelo amor conjugal, pela formação das famílias. Portanto, Iracema 
tem de ser sacrificada, deve morrer, para que Martim seja livre e possa se 
casar com uma moça virgem e branca. Há dois entraves para o final feliz entre 
Martim e Iracema: o primeiro deles é o ato sexual fora do casamento, o que 
poderia gerar escândalos para seu público leitor, ávido por moças virgens que 
seriam as mães e esposas perfeitas; e o fato de Iracema ser uma índia, 
elemento complicador na homogeneidade que implica todo projeto nacional. 

A morte de Iracema permite a Martin ser o único progenitor de Moacir, o 
primeiro cearense; sem mãe, agora ele tem apenas o pai branco, a parte 
europeia da relação que poderá moldar o filho de acordo com padrões 
desejados pela sociedade. Repete-se o padrão bíblico da paternidade 
masculina na origem da formação do homem, de forma que Martin inagura 
essa paternidade masculina na América, sendo ele o progenitor de Moacir, que 
escolherá a esposa perfeita para ajudá-lo a criar o filho, a sociedade patriarcal, 
começa assim, a fincar raízes.  

Portanto, o presente texto, resultante de uma oficina ministrada no 1° 
Encontro Diálogos Literários, na FECILCAM, em 2012, tem por objetivo discutir 
esses romances fundacionais e como eles fizeram a propaganda por uma 
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família de ordem patricarcal, transformando a mulher em símbolo de mãe, 
esposa, irmã; mulheres para casar e ter filhos, mulheres desprovistas de uma 
sexualidade e revestidas de papéis sociais que lhes eram imputados nos 
romances. 

Amor se torna símbolo de casamento e toda relação amorosa que não 
leve ao casamento é punida, é apagada, jogada para debaixo do tapete da 
memória dos amantes que apenas terão o direito de recordar ou sofre o amor 
impossível. O projeto político de formação das nações latino-americanas está 
de mãos dadas com o ideal de amor, o amor se torna a metáfora da construção 
de famílias perfeitas que fundam os padrões de uma América que busca suas 
origens quer gerar novos pais,  a fim de esquecer que também perdeu sua 
paternidade, virando as costas para sua origem europeia, sem pai, a América 
precisa arquitetar uma família patriarcal que consolide as bases de uma 
paternidade legítima.  

A necessidade de legitimação do  homem branco após ter expulsado  o 
conquistador também gerou uma necessidade de paternidade legítima, aí os 
projetos de casamento nos romances românticos abundarem nas narrativas, 
assim fundava-se uma América legítima e legitimadora de suas relações. 

De acordo com Doris Sommer(2004), a retórica erótica é que organiza 
os romances românticos latino-americanos. Mas não podemos nos esquecer 
que esse erotismo guarda a armadilha do casamento. Toda erotização do 
corpo que não seja direcionada ao casamento será punida. Nesse projeto 
nacional, a mulher no romance latino-americano exerce um papel 
preponderante, pois ela será a genitora da família de herança patriarcal que se 
formará na sociedade americana. Mãe, esposa, irmã, cuidadora do lar e da 
moral:  
 

Os romances românticos caminham de mãos dadas com a 
história patriótica na América Latina. Os livros acenderam a 
chama do desejo pela felicidade doméstica que invade os 
sonhos de prosperidade nacional; projetos de construção da 
nação conferiram um propósito público às paixões privadas. 
(SOMMER, p. 21, 2004). 

 
Na América Latina os exemplos de romances são história de amantes 

perseguidos pela desgraça representando determinadas regiões, raças, 
partidos e interesses econômicos. A paixão deles pela união conjugal e sexual 
chega até um público sentimental na esperança de conquistar mentes e 
corações. O amor no romance latino-americano no século XIX está baseado no 
amor heterossexual e conjugal consequentemente, amor para casar, para criar 
um lar, onde a mulher dominaria no ambiente doméstico. (SOMMER, 2004).  

O amor se torna um forma domesticação dessa nova sociedade em 
crescimento após os países latino-americanos terem alcançado a 
independência, é uma forma suave de coerção que ajuda no projeto 
hegemônico de construção das nações. Por isso, os romances após 
independência na América Latina se empenham em retratar casamentos 
socialmente convenientes, aqueles que agradam a sociedade de hierarquia 
patriarcal, na qual o homem assume o papel principal. Em geral, esses 
romances do romantismo latino-americano produzem narrativas domésticas, o 
que não deixa de ser um estímulo à procriação e, consequentemente para o 
fortalecimento do Estado-nação em formação. 
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Na verdade, há uma política de construção da família nesses romances, 
facilitado pelo fato de seus autores, em geral, serem políticos e educadores 
envolvidos com os projetos de nacionalidade. Dessa maneira, violenta-se o 
direito de liberdade feminina em prol de um ideal de família e de nação, 
paradoxalmente no romance romântico que deveria ser uma apologia ao amor, 
transforma-se numa armadilha às mulheres, permitindo a elas ou ensinando-as 
que amor é só para casar e que amor fora do casamento não existe, confisca-
se, assim, a mulher para o ambiente doméstico, no qual ela deve aguardar o o 
futuro esposo, quando é solteira, ou aguardar  marido quando é casada. 

É o que podemos verificar no romance Aves Sin Nido, de Clorinda Matto 
de Turner no momento que Lucía está a espera de seu esposa Fernando 
Marín, a luz da casa, o motivo de alegria de sua esposa, afinal ela está ali 
como um enfeite do lar a esperar o homem da casa: 
 

Aquella mañana la casa blanca respiraba felicidad, porque la 
vuelta de don Fernando comunicó alegría infinita a su hogar 
donde era amado y respetado.  
Ella, que horas antes parecía lánguida y triste como las flores 
sin sol y sin rocío, tornose lozana y erguida en brazos del 
hombre que la confió el santuario de su hogar y de su nombre, 
el arca santa de su honra, al llamarla esposa. (TURNER, p. 13, 
1899).  

 
 Percebe-se nitidamente três dados importantes nesse fragmento: o 
primeiro é que o esposo deve ser amado e respeitado, segundo que o lar 
sempre é triste sem o marido, terceiro, que a esposa é a guardadora do lar, 
uma verdadeira arca que só pode ter acesso o marido. Está indiretamente 
sendo pregado às mulheres que não devem receber visitas masculinas na 
ausência do marido, além de colocar sobre o sexo feminino o peso de guardar 
o santuário que é o lar, não imagina-se nem levemente que possa haver 
traições ou outros amores que não seja apenas o do marido.  
 Por isso, os amantes masculinos e femininos quando ameaçam essa  
frágil estabilidade em construção, são punidas dentro do romance, pois 
configuram-se como uniões ilegítimas e isso poderia deseducar as mocinhas 
que seriam futuras mães e donas de casa pacatas, treinadas na leitura 
romântica. Em Aves sin nido, de Clorinda Matto de Turner, é possível 
reconhecer esse caráter moralizante que tomam sobre si os autores na tarefa 
de educar o povo. Assim, romance e controle social caminham de mãos dadas: 
 

Si la historia es el espejo donde las generaciones por venir han 
de contemplar la imagen de las generaciones que fueron, la 
novela tiene que ser la fotografía que estereotipe los vicios y 
las virtudes de un pueblo, con la consiguiente moraleja 
correctiva para aquéllos y el homenaje de admiración para 
éstas.  (TURNER, p.1, 1899). 

 
 Veja que o romance deve ter explicitamente um caráter moral, de ensino 
de padrões morais, principalmente às moças a quem se dirige a escritora 
peruana. O atos morais devem ser exaltados e os vícios condenados, o 
romance deve eternizar a admiração pela moral e pela correção dos vícios. 
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 Em Cumandá (1877), de Juan Léon Mera podemos ver a classificação 
de seu romance: “corto ensayo”, o que demonstra explicitamente o caráter 
educativo que tem sua narrativa, tranformando a jovem Cumandá em exemplo 
de uma relação amorosa não permitida, amor entre irmãos, incesto, que deve 
ser condenado com a morte da moça, com seu sacrifício, mesmo que ela e 
Carlos, seu irmão, ignorem a maior parte do romance suas origens familiares. 
Ao romancista está legado o papel de condenar as relações amorosas ilícitas 
que não possam gerar casamentos perfeitos com moças virgens, da alta 
sociedade burguesa que se forma com o criollos na América.  
 O caráter propagandístico do amor associado ao casamento espalha-se 
por todos os romances latino-americanos do Romantismo. Em José de Alencar 
também vemos o modelo de mulher para casar em O tronco de ipê (1871). 
Nele, o romancista mostra como seria a mulher ideal por meio de Alice, uma 
jovem branca, filha de donos de fazenda e com predicados que a fazem uma 
esposa perfeita: 
 

Alice era a menina brasileira, a moça criada no seio da família, 
desde muito cedo habituada à lida doméstica e preparada a ser 
uma perfeita dona de casa. A baronesa não se preocupa com a  
educação da filha, mas tal era a força do costume, que a moça 
achou na tradição e hábitos da casa o molde onde se formou a 
sua atividade. (ALENCAR, p. , 1871).  

 
 É importante ressaltar que esse fragmento do romance é anterior ao 
casamento de Alice, justificando a aprensentação daquilo que para Alencar é a 
típica moça brasileira, para casar e ter filhos, pronta para cuidar do lar, 
“habituada à lida doméstica”. Embora relate a omissão da mãe em relação a 
educação da filha, o narrador lembra que há algo mais forte que isso: “a força 
do costume” e que podemos chamar de tradição que Alencar tenta incutir nas 
suas jovens leitoras.  
 Nesse perído casamento passa a ser negócio, bom ou ruim, um 
investimento que pode ser de risco ou que pode unir fortunas. Passa-se existir 
pretendentes perfeitos do ponto de vista financeiro. Jovens ricos que podem 
manter a sociedade burguesa. É válido lembrar que o romance é uma forma 
burguesa de literatura na América Latina do século XIX, fazendo a propaganda 
por casamentos burgueses e rentavelmente sólidos, perpetuando assim 
famílias com posses no comando da sociedade.  
 No caso do romance Senhora (1875), José de Alencar mostra um perfil 
de mulher para casar: Aurélia Camargo, herdeira, portanto rica, além de ser 
bela, a estrela dos salões fluminenses, tendo o direito de escolher no mercado 
de noivos o mais rico e belo que ela desejasse. Detentora de um grande dote, 
a protagonista faz cotações de mercado, para saber quanto pode valer cada 
homem, cada possível noivo, embora sempre mire na figura de Fernando 
Seixas, motivo pelo qual recebe críticas da sociedade, uma vez que poderia 
escolher o noivo que desejasse e rico e não um pobre funcionário como seu 
ex-noivo.  
 Comprova-se, assim, a tese de que casamento passa a ser um negócio 
de risco, que pode colocar em jogo toda a ostentação que essa nova burguesia 
faz questão de demonstrar. Além disso, por exemplo, temos as irmãs de 
Fernando Seixas, pobres e sem dotes, uma delas, a mais velha, sem muitos 
atributos físicos e a mais jovem sem dote, leva a mãe a ter várias 
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preocupações, pois sem dote, como comprar um marido, como fazer negócios, 
como se estabelecer nessa sociedade de casamentos por interesse? 
Observemos o fragmento abaixo a título de ilustração desse casamentos como 
negócio: 
 

Mariquinhas, mais velha que Fernando, vira escoarem-se os 
anos da mocidade, com serena resignação. Se alguém se 
lembrava de que o outono, que é a estação nupcial, ia 
passando sem esperança de casamento, não era ela, mas a 
mãe, D. Camila, que sentia apertar-se-lhe o coração, quando 
lhe notava o desbote da mocidade. Também Fernando 
algumas vezes a acompanhava nessa mágoa; mas nele breve 
a apagava o bulício do mundo. Nicota, mais moça e também 
mais linda, ainda estava na flor da idade; mas já tocava aos 
vinte anos, e com a vida concentrada que tinha a família, não 
era fácil que aparecessem pretendentes à mão de uma menina 
pobre e sem proteções. Por isso cresciam as inquietações e 
tristezas da boa mãe, ao pensar que também esta filha estaria 
condenada à mesquinha sorte do aleijão social, que se chama 
celibato. (ALENCAR, p.17 – versão digital, 1875).  

 
 As irmãs de Fernando Seixas representam um negócio de risco, não 
possuem dote e uma delas está desbotada da juventude como afirma o 
narrador. Tira-se desse excerto que moça para casar tinha de ser jovem e rica, 
esse seria um bom negócio, caso contrário restaria o celibato, a solteirice, a ser 
um “aleijão social”, uma fratura nesse tecido homogêneo que deveriam ser os 
projetos nacionais. Lembremos que estamos associando aqui o projeto de 
formação da nações aos romances fundacionais que propõem relações 
conjugais como metáfora da fundação dos Estados-Nações independentes.   
 Dentro dessa relações de moças para casar e de romances latino-
americanos que participam dessa propaganda, tem-se Sab (1841), romance da 
cubana Gertrudiz Gómez Avellaneda, no qual a jovem e loira Carlota está para 
casar com Enrique Otway, um dos partidos mais ricos, pelo menos 
aparentemente, de Puerto Príncipe.  
 No entanto, os dois jovens não possuem tanto dinheiro como suas 
famílias aparentam ter, o que chega a colocar em risco a união dos dois jovens. 
Enrique quase foge, mas muda de ideia quando descobre que Carlota foi 
beneficiada por um sorteio de loteria ficando rica novamente.  
 Na verdade, o sonho do casamento de Carlota é salvo pelo mulato Sab, 
jovem que a ama e serve a família da moça desde a infância; é ele quem 
ganha o prêmio, mas abre mão do mesmo a fim de ver a felicidade de sua 
amada, trocando os bilhetes para que ela seja a vencedora do prêmio.  
 Os romances românticos contam belas mentiras, principalmente, quando 
é para se ajustar a sociedade em construção. Um negro, um mulato, mesmo 
em Cuba, uma país de maioria negra, não poderia se casar com uma jovem 
branca e da alta sociedade, isso geraria desconforto, produziria mestiços e 
revelaria como o tecido da homogeneidade nacional é frágil. O romance 
romântico latino-americano resolve esses problemas sem rancor, cria 
estratégias de união que satisfazem a todos os personagens e ainda mais às 
leitoras. 
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 Assim como outros personagens que incomodam a pretensa 
homogeneidade racial e nacional nos romances, Sab também é sacrificado, 
morre e deixa de incomodar, Carlota fica sabendo de sua paixão e de seu 
sacrifício três anos depois da morte do mulato e já estando infeliz no seu 
casamento com Enrique Otway que revla-se um hábil comerciante e um 
péssimo marido. No entanto, a família está a salvo, Carlota não pode mais 
correr para os braços de seu amado, a não ser sofrer pelo amor impossível. 
 Nesse romances o amor só é concretizado entre personagens do 
mesmo status social ou que podem alcançar o par amoroso conquistando o um 
nivelamento finaceiro. Os amores entre mestiços, negros, índios e brancos são 
condenados ao sacrificío, muitas vezes de morte, mantendo assim a suave 
ordem nas nações recém-independentes.  
 Podemos fazer uma lista de mulheres que não serviram para casar 
nesses romances: Iracema – índia - , Cumandá, branca, mas criada em meios 
aos costumes indígenas, Margarita, mestiça resultado de um estupro que 
sofreu sua mãe do padre da cidade de Kíllac, Catita, a jovem gaúcha de 
comportamentos duvidosos, fogosa demais e de fácil flirts com os homens que 
estão à sua volta, uma das irmãs de Fernando, por ser um pouco velha, Isabel, 
a prima/irmã, mestiça de Cecília em o Guarani. Essas são mulheres que 
poderiam arranhar o tecido das nacionalidades, criar famílias mestiças ou 
pobres, elas poderiam quebrar a propaganda por um casamento ideal e 
burguês dentro das jovem nações carentes de legitimação no plano social e 
psíquico de suas ideologias.  
 As personagens relacionadas, em geral, depõem contra o projeto de 
criação de uma sociedade hegemônica por meio do casamento. Qualquer uma 
delas que fuja desse padrão sofre uma punição dentro dessas narrativas. 
 Se temos uma lista de mulheres para não casar, temos também as 
privilegiadas, moças para casar e realizar o projeto de um casamento burguês: 
Aurélia, Cecília, Carlota, Alice, moças branca, ricas e que dariam filhos fortes e 
burgueses para essa sociedade latino-americana em vias de afirmação.  
 Ao longo desse texto e com o exemplos citados tentamos desmascarar 
algumas das ideologias do romance romântico nos seus projetos de afirmação 
das identidades nacionais. Uma das estratégias foi a do casamento perfeito, do 
amor confiscado ao ato conjugal, de direito apenas de jovens ricos e de 
mulheres educadas para esse fim: casar e gerar filhos. 
 Infelizmente, nesses romances as mulheres têm um espaço bem 
definido, o lar, a casa; um destino mais definido ainda: o casamento bem 
arrajado; uma função a desempenhar nessas novas nações: ser esposa e mãe 
de filhos burgueses. Por isso, tentamos mostrar como os romances serviram de 
catequização dessas jovens leitoras, definindo-lhes os papéis a serem 
desempenhados por elas na sociedade, um romance pedagogizante, no pior 
sentido da palavra, que restringia o espaço de atuação da mulher e a oprimia, 
ditando os padrões de uma sociedade patriarcal, na qual o homem deveria 
figurar no espaço público e a mulher no espaço privado, como mãe e 
guardadora do lar. 
 Enfim, esses romances ditaram as regras de organização social, 
deixando como legado para as mulheres que vieram depois uma sociedade 
patriarcal de herança europeia, machista e masculinizada, na qual a mulher já 
conhecia seu lugar, o lar ou ao lado do marido, de braços dado com ele, como 
se não existisse sem a figura masculina, como se nesse anseio de legitimação 
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da paternidade americana, o homem desse origem à mulher, quase num mito 
adâmico, que gerou um mundo de opressões, onde a mulher deve se 
apaixonar ou amar apenas para casar. Pode-se dizer que o romance romântico 
de uma certea forma contribuiu para divulgar essa visão de mundo na América 
Latina.  
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RESUMO  
 
Este minicurso apresenta uma exposição dos pressupostos categoriais da 
Teoria Queer que redefinem as relações entre literatura, crítica literária e 
homoerotismo no cenário contemporâneo brasileiro. A homotextualidade ou a 
homomemória, como vimos preferindo chamar as narrativas de extração 
homoafetiva, ainda está em processo de construção e autodefinição e 
legitimidade. As múltiplas implicações desse processo incidem diretamente 
sobre o conceito de literatura, o papel da crítica literária de viés culturalista 
bem como traz à luz, a exemplo do que se processou (e ainda ocorre) com a 
literatura de autoria feminina: a economia dos discursos em torno das vozes 
homoafetivas historicamente silenciadas e escamoteadas do cânone literário, 
aqui reescrita na demanda que ousa dizer-se, parafraseando uma rubrica 
utilizada por Oscar Wilde – o amor que não ousa dizer seu nome. Na agenda 
da pós-modernidade, sobretudo acerca de sua “sensibilidade” para com as 
questões do outro, os estudos voltados para a construção de perspectivas 
teóricas e práticas críticas em torno das complexas temáticas da 
homoafetividade e sua expressão nas artes, e em particular na literatura, têm 
sido instigados e promovidos em um amplo e complexo debate que se orienta 
por epistemologias, políticas e estéticas que urgem, impondo-se como 
incontornáveis em sua interdependência. Essas três questões em diálogo, 
por vezes conciliatório, por vezes mutuamente excludente, em tudo, 
conflituoso e producente, desestabilizam o conceito já sedimentado e 
legitimado de literatura, mediante aquela perplexidade inerente ao literário e 
sua dobra crítica; e da teoria literária como lugar de entreveros. No trato dos 
posicionamentos políticos, e, no caso de obras que expressam a 
homoafetividade, isso implicaria a elaboração discursiva e enunciativa de 
proposições identitárias, como exemplo de condição ideológica de que se 
reveste a literatura como refratária de injunções sociais. O minicurso objetiva 
discutir algumas questões que se colocam nucleares para as tendências do 
conto contemporâneo, tanto estéticas como políticas, a partir de um recorte 
sobre o homoerotismo, como componente rentável para uma interpretação 
dos textos “Pílades e Orestes”, de Machado de Assis”, “Dois corpos que 
caem”, de João Silvério Trevisan, “Uma casa no campo”, de Silviano 
Santiago entre outros, bem como considerações sobre o romance Acenos e 
afagos, de João Gilberto Noll a partir das contribuições da Teoria Queer. 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura brasileira; homomemória; construção de 
sujeitos. 
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RESUMO  
 
O Materialismo Lacaniano, corrente ligada à filosofia política, surge de uma 
necessidade de abranger ou tentar elucidar lacunas deixadas pelo 
materialismo dialético – que alcançou resultado satisfatório até certo ponto, 
usando a economia e a luta de classes para explicar os acontecimentos – e 
da necessidade de se pensar uma nova esquerda que se desligasse dos 
erros das experiências socialistas do Leste Europeu, ou seja, do imperativo 
político-filosófico. Nesse caminho, surge o materialismo lacaniano. Esta 
corrente não critica as ideias do materialismo dialético, pelo contrário, 
apropria-se e reformula as ideias do pensamento marxista. Do mesmo 
modo, esta corrente também não se constitui em reproduzir literalmente as 
ideias do psicanalista francês Jacques Lacan. Ela se constitui, de fato, em 
uma releitura de sua obra, assim como o próprio psicanalista fez com a 
obra de Sigmund Freud. O Materialismo Lacaniano tem como maior 
representante o esloveno Slavoj Žižek – juntamente com o francês Alain 
Badiou - que, recusando formas de pensamentos mais fechadas, e, 
tentando se afastar de um certo maniqueísmo, acaba por criticar tanto a 
direita quanto a esquerda em suas análises sobre a conjuntura política e 
cultural contemporânea. Žižek vem sendo cada vez mais traduzido e 
estudado em língua portuguesa. Contudo, no Brasil, as teorias de Žižek 
ainda são introduzidas timidamente no campo dos estudos literários. Assim 
sendo, este minicurso se propõe em expor uma síntese das ideias 
principais desta nova corrente a partir das duas principais obras do filósofo 
esloveno, a saber Bem Vindo ao Deserto do Real e Como Ler Lacan. Com 
elas tentaremos entender um pouco mais de termos lacanianos como real, 
simbólico, objeto a e Big Other. Termos que não são de fácil compreensão, 
uma vez que o trabalho de Lacan foi revisto várias vezes por ele mesmo, 
termos que foram repensados e reelaborados. Em seguida, após a 
exposição dos principais termos utilizados pelo Materialismo Lacaniano, 
faremos conjuntamente leituras de algumas obras literárias à luz do 
Materialismo Lacaniano. Por fim, em forma de oficina, os participantes, em 
grupos, lerão alguns textos literários à luz da mesma teoria. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Slavoj Žižek; Materialismo Lacaniano; literatura 
contemporânea. 
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RESUMO  
 
Ponemos de relieve la gestión político-cultural de la UASD (Universidad 
Autónoma de Santo Domingo) porque es precisamente en su seno donde, 
a fines de los setenta,  va a acogerse el Taller Literario César Vallejo; 
poeta, éste, gravitante en aquella época junto con Walt Whitman y Pablo 
Neruda.  Colectivo poético del que surgen las principales voces de la 
promoción de la década del  80 y de lo que se denomina “poesía del 
pensar” (frente a la “poesía del compromiso”), hito desde el cual 
empezamos el presente estudio.  Los otros hitos poéticos, nítidos o 
delimitables en nuestro mini-curso, los constituyen desarrollos posteriores: 
poetas que cultivan  una poesía “neo-testimonial” --desde mediados de los 
años 90 hasta el presente-- y que aquí motejamos como el de los 
clasemedieros y trahumantes, o beneficiados con la globalización: 
“Muchachos del barrio de Gazcue para el mundo”.  Hasta los recientísimos 
y auto denominados “poetas erranticistas” los cuales ahora mismo están en 
sus veinte años y que, junto a otros grupos, van --tal juglares redivivos de 
muy precaria economía -- tomando nuevamente la plaza pública.  Obvio, 
paralela a esta coexistencia de posturas ideológicas y opciones estéticas 
de los últimos años,  es fundamental identificar el papel o protagonismo del 
gobierno liberal del PLD, vigente desde el 2004 y que este último mes de 
mayo fue reelegido por otros cuatro años más. Asimismo, el presente mini-
curso pretende ilustrar, de manera empírica, lo que en buena cuenta se 
denomina la creación de la creencia: “Lo que hace el poder de las palabras 
y las palabras de orden, poder de mantener el orden o de subvertirlo, es la 
creencia en la legitimidad de las palabras y de quien las pronuncia, 
creencia cuya producción no es competencia de las palabras” (Pierre 
Bourdieu, Intelectuales, política y poder). 
 
PALAVRAS-CHAVE: poesía dominicana contemporânea; poesia latino 

americana e Institución Literária; poesía del Caribe Insular Hispano. 
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REPÚBLICA  
DOMINICANA:  
POESÍA Y PLD  
(2004-2008, 2008-2012) 

Pedro Granados (UNILA) 
 
 

 
 
 
 La institución literaria1 del gobierno del PLD (2004-2008, 2008-2012), a 
través de la Secretaría de Cultura/ UASD (Universidad Autónoma de Santo 
Domingo), ha sabido percibir y entender --desde su primer periodo de gobierno-
- la necesidad de la promoción social y educativa del país2, también, a través 
de los talleres de creación literaria; sobre todo, aquellos avocados al ejercicio 
de la poesía. Por lo tanto, a esta hora estos han proliferado, con el auspicio 
directo o indirecto del gobierno, a lo largo de todo el suelo dominicano. E 
incluso esta oportuna iniciativa de democratización de la producción cultural, 
sobre todo en el trabajo con los jóvenes, se ha visto realzada por su pronta 
publicación a través de --aunque no únicamente-- la Editorial Ángeles de Fierro 
(San Francisco de Macorís). La que ha ido publicando tanto los frutos de los 
nóveles talleristas como --sino más-- los libros de los escritores comprometidos 
con esta iniciativa; la gran mayoría de estos, miembros --a su vez-- del Taller 
Literario César Vallejo (auspiciado por la UASD), fundado en 19793, y que en 
su seno vio nacer a la denominada generación del 804.  El rol de esta 

                                                           
1 El presente breve trabajo pretende ilustrar, de manera empírica, lo que en buena cuenta se 
denomina la creación de la creencia: “Lo que hace el poder de las palabras y las palabras de 
orden, poder de mantener el orden o de subvertirlo, es la creencia en la legitimidad de las 
palabras y de quien las pronuncia, creencia cuya producción no es competencia de las 
palabras”  (Bourdieu 71-2). 
2 En el periodo del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana --2004 a 2008-- se hizo 
por primera vez un diagnóstico de la actividad cultural dominicana en coordinación con la 
UNESCO Y EL PNUD. Asimismo, también se creó el Instituto Dominicano del Folklor, el 
Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, el Sistema Nacional de Talleres 
Literarios, las Bibliotecas Móviles, entre otros. 
3 Institución que para su 30 aniversario, en 2009, fue foco de atención, reflexión y polémica en 
el ámbito cultural dominicano; como botón de muestra, la que propició la poeta, Ilonka Nacidit 
Perdomo, en carta pública: 
¿Sabes tú [Julio Cuevas, junto con Mateo Morrison, uno de los fundadores de mentado Taller] 
si la Generación del 80, en la cual el grupismo, el sectarismo, el elitismo también afloró... en 
contra de los auténticos ideales que le dieron nacimiento […] los ideales de la revolución 
latinoamericana?  (2007) 
4Nació social-realista, pero, como reacción, poco a poco se tornó predominantemente purista; 
tal como consta en  esta declaración de su líder, José Mármol: “La lengua es, con respecto a 
una nación, su savia espiritual, su sistema simbólico por excelencia, repito con E. Benveniste. 
Ella funda la historia y el hacer colectivo en todos los planos de los que viven en la sociedad. Y 
en punto a los aperos de un escritor, ella constituye su materia prima, su instrumental de 
trabajo y su único horizonte estético y teleológico. Es el principio y fin de su obsesiva y dichosa 
tarea individual y social” (Mármol 223). Decimos predominante y no exclusivamente purista 
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promoción de poetas, como iremos coligiendo a través del presente ensayo, es 
una presencia constante en el devenir de la poesía dominicana de los últimos 
años; ya sea como protagonista directa o como telón de fondo en los debates 
hasta el presente. 

Una iniciativa de inclusión social a través de la cultura que, como 
sabemos, no es nueva en Latino América (baste recordar, a manera de 
ejemplo, la labor de Ernesto Cardenal en Nicaragua y el auge de una estética --
coloquial-exteriorista-- y de una ideología o teología, la de la liberación).  Es 
más, iniciativa que siempre estará en los planes de cualquiera de nuestros 
gobiernos como un modo de desfogar tensiones sociales o, mejor aún, tener 
bajo control la cultura (¿México?, ¿el proyecto pendiente de debate por un 
ministerio análogo en el Perú?). Implementación populista pues, la del PLD, 
que brinda con una mano lo que, acaso, va quitando ávidamente con la otra. Y 
decimos esto porque los frutos propiamente artísticos de esta encomiable 
misión, docente y editorial, exhibe --no sin algunas felices excepciones-- una 
ostentosa uniformidad en el estilo. No podría ser para menos cuando los 
facilitadores o asesores de dichos talleres militan, por lo común, en el PLD, son 
profesores de la UASD y/o trabajan para la ex Secretaría de Estado de Cultura 
y, hoy por hoy, Ministerio de Cultura.  Como en su mayoría, asimismo, militan 
en periclitadas prácticas literarias (esencialistas, canónicas o ranciamente 
vanguardistas) afines --todos estos matices retóricos y estéticos-- a la 
ochentista “poesía del pensar”5.  Y, en consecuencia, y resulta acaso lo más 
importante, porque aquella empalagosa uniformidad en el estilo la marcan 
personajes que no invitan o no pueden o no se atreven a pensar críticamente.  

                                                                                                                                                                          

porque al interior de esta generación constatamos obvias contradicciones y confrontaciones 
ideológicas; como la que sostienen de modo permanente Ylonka Nacidit Perdomo y el propio 
José Mármol.  Y también estéticas, como lo ilustra la obra de Armando Almánzar Botello, 
singular poeta y erudito del presente, también ubicado dentro de esta promoción.  Coincidiendo 
con su 30 aniversario el Taller tiene también una página Web 
[http://elcesarvallejo.blogspot.com/], pero éste se actualiza sólo de modo eventual e irregular; y 
sin una pizca de autocrítica. 
5 Coincidente con la española, " poesía de la experiencia",  que no es, debe quedar claro, sólo 
un período artístico-ideológico del pasado y ahora alegremente superado. Sería interesante 
investigar cómo --con sus propios matices-- se expresa esta misma ideología conservadora de 
los 80' en los países latinoamericanos, y en su relación editorial con España. Al menos en el 
caso de Perú y República Dominicana, por ejemplo, dicho paralelo puede resultar muy 
productivo. Investigar cómo dialoga la poesía de la "experiencia" con sus pares: "del pensar" 
(República Dominicana) o simplemente de la tradición o del canon literario occidental en el 
Perú. Describir sus relaciones con el periodismo, las editoriales, otras instituciones y, claro, con 
un público particular. Como botón de muestra tenemos la publicación, por parte de Visor a 
finales del 2002, de la poesía y ensayos completos de José Mármol, el más importante 
propulsor de la "poesía del pensar" entre sus pares dominicanos; y, tampoco hace mucho, el 
peruano Eduardo Chirinos, de obra militantemente conservadora, ganó un premio que buscaba 
-de modo expreso- poesía imnovadora y que convocaron la editorial Lengua de trapo y la Casa 
de América de Madrid (Granados 2003).  Premio que también ha sido otorgado, entre otros, a 
los colombianos Ramón Cote, Juan Manuel Roca y Piedad Bonnett.  Tanto no está superada, 
la “poesía de la experiencia”, que ahora mismo nos llega un cable informando que el 
dominicano José Mármol acaba de recibir el Premio Casa de América en España (2012)  por 
su libro Lenguaje del mar.  Mármol, además de prominente banquero, es presidente del comité 
organizador del Festival Internacional de Poesía de Santo Domingo.  Evento donde, 
coincidentemente, han sido invitados egregios representantes de la “poesía de la experiencia”; 
entre estos nada menos que al fundador mismo de la “otra sentimentalidad” (otro nombre que 
recibe la “poesía de la experiencia”), nos referimos al granadino Luis García Montero, invitado a 
la versión del 2011.   
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Grosso modo, pareciera que este montaje institucional --aparte del gesto 
político-populista arriba señalado-- responde a una bien montada y sistemática 
estrategia para contrarrestar la crítica contra el  gobierno que --desde la poesía 
y la Internet-- han sabido articular los que en otro lado hemos denominado 
“poetas neo-testimoniales” 6 (Juan Dicent, Homero Pumarol, Rita Indiana y 
Frank Báez, sobre todo).  Poética, la que representan estos escritores, puesta 
significativamente de relieve por una antología editada por la UNAM este 
mismo 2012 (A la garata con puño: muestra de la poesía dominicana actual) y 
elaborada por Ariadna Vásquez Germán; según esta joven autora:   
 “Estos poetas parecen alejarse, al fin, de esa poesía barroca, culta y 
verboseada  que predomina en tierras dominicanas y a la que Pedro Granados 
se refiere  atinadamente en su crítica a la selección de poetas dominicanos 
publicados en la  antología Los nuevos caníbales, vol. 2, Antología de la más 
reciente poesía del  caribe hispano" (Vásquez Germán 16) 
 Y, también, crítica al gobierno del PLD que desde el interior mismo de la 
media isla ha sabido elaborar con valentía y humor --y extraordinario talento-- 
un poeta como, por ejemplo, Glaem “Pipen” Parls (líder de los “erranticistas”7).  
O, a secas, Glaem Rosario Parls, ya no “Pippen” (según Facebook); que por 
ocho años consecutivos, a la fecha, viene organizando de modo independiente 
y concurrido el Festival de La Cucaracha Aplastada (en honor al finado poeta,  
Ricardo José Billini Sánchez) y que describe de modo sumario el mismo Parls: 
“Estamos en Vivo desde el Festival más importante del otro Santo Domingo, El 
Festival de La Cucaracha Aplastada: Si llueve va como quiera... si truena... si 
viene un sutnami... nada ni nadie podrá detener este encuentro ya tradición de 

                                                           
6 Estamos ante una poesía predominantemente urbana, de enjundia burguesa, de cara --la 
urbe y sus habitantes-- a una crisis y deterioro irreversibles. Son vecinos, simbólicamente, del 
barrio de Gazcue (colindante a la Zona Colonial) e ícono del sector moderno de la capital 
dominicana en franca decadencia que, precisamente por su modernidad, es potencialmente 
intercambiable con cualquier otra ciudad cosmopolita también en crisis, en cambio violento, en 
zozobra respecto al futuro. De esta suerte, y por extención, Santo Domingo es Chicago o 
alguna área del sur de Florida; y el río Ozama se integra, también, a la bollante corriente de los 
vertederos del mundo. Nos hallamos ante poetas con ventanas abiertas. Y un modo inmediato 
de ilustrar lo anterior es que, casi sin excepción, dominan otras lenguas y administran  blogs 
personales fluidos y nada mal posicionados en la internet. Representan, pues, la superación de 
la “poesía del pensar” y sus frutos nos ponen, embrionaria mas orgánicamente, quizá de cara 
ante la mejor poesía dominicana de todas las épocas por las siguientes razones: madurez 
artesanal o conciencia de su propio arte; apertura, sin complejos, de su temática al mundo 
entero y globalizado; liberación de compromisos político-ideológicos inmediatos; y, muchas 
veces también, un saludable --aunque no menos corrosivo-- oportuno sentido del humor 
(Granados 2008b). 
7 Frente a los puristas o canónicos de los 80 ("poesía del pensar") y a los que, de modo 
tentativo, vamos denominando "poetas neo-testimoniales" (promoción de los 90); los 
"Erranticistas" (en sus veintes) reivindican las raíces afro-dominicanas ("etnia", así lo resume 
Glaem Parls, uno de sus nítidos líderes), aunque sin caer en lo folklórico ni, pareciera ser, 
tampoco en el prurito de la negritud.  Los erranticistas representarían, más bien, un gran frente 
amplio de gente joven y de sustrato popular donde, en contra de una división que está lejos de 
la realidad,  no vale la pena diferenciar  lo negro de lo blanco; aunque se sobreentienda que 
este sector social, así como la gran mayoría de los habitantes de la República Dominican,  es 
biológica --aunque a veces no ideológicamente--  mulato.  Concepto entonces,  el de “etnia”, 
racial o psicológicamente quizá no reivindicatorio; pero, aunque matizando la misma tradición 
afrohispana,  no carente de ácido descontento y de, incluso, patafísica  protesta social 
(Granados 2008c). 
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los artistas Insurrectos de la isla... vengan... no falten... hay de todo y para 
tod@s...”  
 Glaem Rosario Parls, resulta obvio, es un crítico acérrimo de aquellos 
poetas institucionales o institucionalizados o en vías de serlo: 
 

Generación de los 80 
¡Una historia para principiantes de vuelo! 
5555555555555555555 
55555555555 
555 
5rriente. (Granados 2009: 101-102)  

  
Los erranticistas subvierten creativamente la precariedad de sus 

economías (parecerían provenir, en su mayoría, de un estrato muy popular).  Y 
ponen en práctica un concepto amplio de la literatura que no los inhibe de 
regresar --activa y participativamente-- a la plaza pública.  Concurriendo 
también con otros grupos, por ejemplo, en el contexto específico de las 
postrimerías del primer gobierno del PLD (las elecciones fueron a mediados del 
2008, y éste fue reelegido), partido político identificado por el pueblo como “los 
come solos”; tal en el encuentro organizado por el colectivo Cielo Naranja --el 
sábado13 octubre de 2008 en el parque Duarte de la Zona Colonial-- y 
denominado muy elocuentemente: “Bizcocho y poesía”. 
 La que practican los “Erranticistas”, como la de sus inmediatos 
antecesores (los “neo-testimoniales”), es también poesía urbana; pero ésta 
pareciera provenir, como identificamos en estas Instrucciones para usar la 
ciudad de Santo Domingo de Omar Rancier: 

  
de gente que “vive del “otro lado”, entiéndase Ozama, Los 
Mina, Alma Rosa et alters [o de] un barrio marginal, como La 
Ciénaga, Los Guandules y La Zurza [ante lo cual es 
conveniente que uno] averigüe si está vivo y, si lo está, por qué 
carajo se encuentra en el infierno. 

   
Es decir, y esta vez a diferencia de los clasemedieros y trashumantes 

“neo-testimoniales”, en sus versos no documentan  un deterioro, de algo que 
fue y de alguna manera ya no es; sino, por el contrario, parecieran testimoniar 
algo que --por postergación secular-- nunca ha sido y en donde denunciar 
pareciera ocioso o no tener mayor sentido.  Dado lo cual, aprovechan su 
tiempo para conjurar y de antemano celebrar --vía, por lo general, un llano y 
expeditivo erotismo-- lo concreto de una existencia que suele ser de por sí muy 
difícil o esquiva.   

En términos generales --y a diferencia de ochentistas y novecentistas 
(por cierto, los primeros mucho más “letrados” y canónicos que los segundos)-- 
podríamos decir que los poetas erranticistas reivindican la oralidad y, con esto, 
probablemente: “una forma de conocer la realidad, de auto-comprensión y de 
expresión, ligada a una racionalidad emocional más vinculada con la 
mentalidad oral, con el mito y con lo poético (en su sentido primordial), que con 
el estatuto de formas discursivas de una lógica racionalista occidental” 
(Emeterio 215).  Y, asimismo, el performance ya que, tal como esta vez lo 
explica Benítez Rojo: “uno de los elementos más significativos del carácter 
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rítmico, flujo, reflujo e interrupción, propios de la cultura caribeña es el 
mecanismo de la improvisación […] sobre todo de la percusión” (Emeterio 215).  
Aunque para matizar un tanto estas gruesas pinceladas, en específico en 
cuanto al performance, la labor general de los erranticistas sería la onda 
subsiguiente de un círculo concéntrico más abarcador al de las prácticas un 
tanto solitarias de, por ejemplo,  Pastor de Moya (1965) --que ubicamos entre 
los autores del 80 (aunque no adscrito a la facción dominante liderada por José 
Mármol)-- y Rey Andújar (1977) cuya práctica artística --durante los 90 y 2000--  
es tan polifacética como la de De Moya, he incluso más enfática en cuanto a la 
exploración de las posibilidades comunicativas del cuerpo y canto: dramaturgia, 
rap y  performance.  Aunque lo que hacen los erranticistas con sus tamboras, 
junto a la gente en el parque Duarte de la Zona Colonial, es, obvio, una práctica 
más espontánea, anónima y cualitativamente mucho más colectiva… aquellos 
están ya en la plaza (en la realidad, en la vida misma), no intentan llevarla a un 
escenario como en el caso de Rey Andújar. 

En definitiva,  los erranticistas perciben que el pueblo es el gran ausente 
en los textos dominicanos contemporáneos y, nadando contra la corriente, 
acaso piensan que la literatura dominicana debe apropiarse de su centro 
cimarrón antes que alejarse de él; tal como elocuentemente lo explica Silvio 
Torres-Saillant: 

  
El pueblo dominicano ha tenido históricamente que adoptar las 
destrezas del cimarrón [Es la manera como ha podido 
amortiguar los golpes asestados por la injerencia de fuerzas 
opresoras provenientes del extranjero y el anexionismo 
sempiterno de las clases dominantes nacionales].  
Culturalmente hemos desarrollado una lógica cimarrona que 
tiende a subvertir los códigos de la cultura oficial y a 
contrarrestar las imposiciones de la tradición eurocéntrica (72). 

 
 Inclusión no significa homogenización; menos, alienación o antídoto 
contra la crítica (y la belleza). Deseamos lo mejor para la literatura dominicana 
porque, aunque como híbridos andino-caribeños, también estamos integrados 
a ella (es sólo cuestión de ir a Google). Sería fabuloso para la República 
Dominicana --su pueblo es de los más listos, receptivos y creativos que jamás 
hemos conocido-- que también los "neo-testimoniales" hagan taller por radio 
allí, y Junot Díaz en Villa Mella, y Armando Almánzar Botello en las zonas de la 
ciudad que le sean más entrañables, y Soledad Álvarez expanda su glamour 
entre las niñas de San Cristóbal, y por qué no Glaem Rosario Parls, con 
allegados, deje escuchar sus ecos al interior mismo del patio presidencial. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 Justo estábamos redactando este artículo cuando nos enteramos que el 
PLD, en su contienda con el PRD, fue reelegido por otros cuatro años.  El 
panorama cultural poco va a cambiar, conocidos los protagonistas, agenda y 
gerencia de parte del gobierno y la UASD, su principal aliada en estos 
menesteres.  En particular, creemos que la oferta poética oficial mantendrá, ad 
infinitum, los consabidos refritos de Pedro Salinas, Rafael Alberti y Juan Ramón 
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Jiménez enquistados en la media isla, sobre todo, por mimética y colonial labor 
de la autodenominada “poesía del pensar”.   Lo distinto, el matiz, la saludable 
controversia, dependerá de si los poetas neo-testimoniales son o no captados 
por el gobierno; a cuyo líder por ejemplo, un escritor como Juan Dicent,  moteja 
de “Faraonel” (56).  Obvio, el PLD --a través de su flamante Ministerio de 
Cultura-- administra premios y ediciones (Editora Nacional) y homenajes que ya 
enfilan en aquella turbia dirección.  Dependerá, también, de si el gobierno llega 
o no a naturalizar (léase domesticar o familiarizar) a los afectados por la 
globalización; o sea, a los poetas erranticistas.  Y, por último, aunque no en 
postrer lugar, a una luz objetiva que enfoque, evalúe y pueda ventilar estos 
hechos.  Es decir, a la crítica que, sobre todo desde el exterior del país --
porque la del interior se halla vinculada o contaminada por el poder de turno--  
se pronuncie a modo de propiciar la democracia o la simetría de 
reconocimientos y oportunidades también en este campo, el de la poesía.   

Tarea muy difícil, esto de analizar y hacer explícita la creación de la 
creencia en España y América Latina; aunque no imposible.  La institución 
literaria dominante en nuestros países anda conectada y trabaja 
corporativamente.  Los intereses, posturas y elecciones estético-ideológicas se 
difunden de manera orquestada; por no decir que confluyen periódicamente en 
un  denominador común.  Esto último lo hemos podido describir, aunque de 
modo un tanto sumario, en el presente ensayo.  Al enfocar y un tanto mapear 
las relaciones estético-ideológicas que, a nivel hispano, ha sabido instituir la 
denominada “poesía de la experiencia”.  O, de modo semejante, aunque no nos 
hemos detenido en ello, las que en un momento inmediatamente posterior --y 
paralelo al de la “poesía de la experiencia”-- orquestó el neobarroco.  Esto 
queda como un tema pendiente; es decir, explicar las aparentes diferencias 
pero, más bien, reales semejanzas estético-ideológicas entre “experiencia” o 
“nueva sentimentalidad” y neobarroco en América Latina y en España.  ¡Poca 
tarea! 

Pero es acaso en la República Dominicana, al constituir un escenario 
físico y cultural casi íntimo, donde dichas relaciones, repercusiones o ecos 
poéticos tienen la posibilidad de ser estudiados casi al detalle.  De percatarnos, 
en suma, de cómo somos --son los dominicanos-- escandalosamente 
manipulados también en este ámbito de cosas.  De lo efectivo que resulta el 
control de la sensibilidad y el pensamiento para, asimismo, perpetuarse en el 
poder político y económico. 
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RESUMO  
 
O saber literário, matizado pela perplexidade do olhar que lança e exercita 
sobre a realidade, espraia-se por sua própria condição de abertura e por 
seu caráter especulativo. Produto humano e definidor da plasticidade 
humana em texto, a literatura constitui-se campo de forças do imaginário 
que elabora, das tramas históricas e dos escrutínios discursivos que 
revelam as “estruturas de sentimento”, como aposta Raymond Williams 
(1979). A literatura como experimentação de possíveis, simultânea e 
paradoxalmente, irrealiza o real e realiza o imaginário social, pois, ao 
nomear, julga, e não lhe é possível nenhuma relação neutra com o 
referente estético e histórico. Estabelece-se uma intencionalidade 
corporificada em densidade afetiva, criativa, por isso poética e política - 
angústia produtiva de discursos agônicos, dialógicos, subjetivadores. A 
experiência do contemporâneo, líquida e rarefeita, aposta reiteradamente 
nas complexas redes de modelizações que constituem tanto os horizontes 
composicionais da tessitura literária, polemizando sobre a imbricação de 
gêneros e registros estéticos diferentes quanto as abordagens 
hermenêuticas que evidenciam a elaboração de “experiências sociais em 
solução”, para retomar Williams (1979), a saber, a construção de 
identidades e a rubrica dos desejos. Nessas múltiplas reinvenções, que a 
pós-modernidade propõe de forma aberta, intertextual, plurissêmica e 
dialógica, a proposta para esse simpósio é contemplar estudos sobre a 
literatura contemporânea, de autores diversos entre si, cujos traços e 
experimentações apontam constantemente para essa 
construção/desconstrução de poéticas e identidades. As fraturas do 
contemporâneo apontam as limitações em cartografá-lo em sua “condição 
intempestiva”, como ensaia Agamben (2009), e, no domínio/fronteira dos 
estudos literários, essa demanda mostra-se oceânica e inabarcável. Sua 
figuração mosaica, todavia, não encerra demérito na história do 
pensamento crítico – é ela própria metáfora crítica -  ao politizar a estética 
e estetizar a política, conquanto a história seja essencialmente poiésis, em 
chave proposta por Castoriadis (1982). Os exercícios de leitura aqui 
elencados, cada qual nutrido pela verve teórica que melhor os delineia, 
trazem as marcas da viabilidade do contemporâneo, ao jogarem com a 
diferença que reivindica espaço para que vozes marginalizadas soem numa 
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ordem estética e social, ao atentarem para o dogmatismo ou “ideologia da 
estética”, para evocar Eagleton (1993) ou para reinventarem-se contra o 
próprio relativismo inócuo do qual precisa fugir para não cair na armadilha 
de uma “política da amnésia”, diria novamente Eagleton (2007). 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura contemporânea; relação dialógica; 

construção de identidades. 
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RESUMO  
 
A literatura de João Gilberto Noll, desde sua estréia com o livro de contos 
O cego e a dançarina, publicado em 1981, até Anjo das ondas (2010), traz 
as marcas da contemporaneidade sobre diversos matizes, dentre os quais, 
o esfacelamento da experiência, o mundo fagocitado pelo tempo e pela 
velocidade, o esvaziamento do ser ou o corpo como lugar dessa 
experiência e da narrativa que deseja engendrar. Em Acenos e afagos, Noll 
propõe uma simbólica desse corpo, levando-a ao limite de sua 
metamorfose, tornando o romance, portanto, uma narrativa queer. O autor 
faz do imaginário do corpo queer e da desnaturalização da identidade de 
gênero o núcleo do romance. Para compreender essas relações, buscamos 
o embasamento na teoria queer, cujas categorias de análise servem-nos 
como balizas para entendermos os conceitos de gênero, identidade, 
homoafetividade e suas implicações na literatura, considerando a 
metamorfose como um expediente da economia da obra bem como 
metáfora das figurações identitárias. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura brasileira; homoerotismo; João Gilberto 

Noll. 
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AS (RE)INVENÇÕES  
DO CONTEMPORÂNEO:  
ACENOS E AFAGOS, DE  
JOÃO GILBERTO NOLL 

Sandro Adriano da Silva (USP) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PAISAGENS E PASSAGENS CONTEMPORÂNEAS 
 

O saber literário, matizado pela perplexidade do olhar que lança e 
exercita sobre a realidade, espraia-se por sua própria condição de abertura e 
por seu caráter especulativo. Produto humano e definidor da plasticidade 
humana em texto, a literatura constitui-se campo de forças do imaginário que 
elabora, das tramas históricas e dos escrutínios discursivos que revelam as 
“estruturas de sentimento”. A literatura como experimentação de possíveis, 
simultânea e paradoxalmente, irrealiza o real e realiza o imaginário social, pois, 
ao nomear, julga, e não lhe é possível nenhuma relação neutra com o referente 
estético e histórico. Estabelece-se uma intencionalidade corporificada em 

RESUMO: A literatura de João Gilberto Noll é dionisíaca. 
Sentimo-la em toda intensidade que funda seu ato 
criador, sua insubordinação à apreensão e cerceamento 
imediato do sentido. Lírico, o desejo de narrar estatiza o 
belo, na instabilidade e fragilidade das personagens, da 
estética da forma, um certo tônus à narratividade, sempre 
elíptica, esquizofrênica, residual. Acenos e afagos (2008) 
é um dos mais expressivos romances do autor gaúcho 
em que se podem pensar os exercícios semióticos de 
articulação de signos culturais – e a sexualidade está 
inclusa em tal conjunto -, como exemplos de um 
dionisíaco homoerotismo. A prosa nolleana não guarda 
filialismos fáceis, mas provoca-os ao trazer ao aparente 
uma percepção trágica pelo eros centrado na experiência 
interna do narrador-protagonista. Este artigo-ensaio, que 
se assume fragmentário, tangencia matizes desse 
romance de Noll, no que ele tem de redefinição do 
simbólico, do precário, e, talvez por isso mesmo, 
historicamente sintomático de algumas experiências da 
contemporaneidade acerca das relações entre literatura, 
identidade e homotexto nessa contemporaneidade 
líquida. Prosa sígnica dos estados e esquemas 
cognitivos e históricos usados para descrever a 
experiência individual e a história coletiva na rubrica da 
emancipação da subjetividade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura; Noll; Acenos e afagos. 
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densidade afetiva, criativa, por isso poética e política - angústia produtiva de 
discursos agônicos, dialógicos, subjetivadores.  

A experiência do contemporâneo, líquida e rarefeita, aposta 
reiteradamente nas complexas redes de modelizações que constituem tanto os 
horizontes composicionais da tessitura literária, polemizando sobre a 
imbricação de gêneros e registros estéticos diferentes quanto as abordagens 
hermenêuticas que evidenciam a elaboração de experiências sociais em 
solução, a saber, a construção de identidades e a rubrica dos desejos.  

Nessas múltiplas reinvenções, que a pós-modernidade propõe de forma 
aberta, intertextual, plurissêmica e dialógica, a proposta para esse simpósio é 
contemplar estudos sobre a literatura contemporânea, de autores diversos 
entre si, cujos traços e experimentações apontam constantemente para essa 
construção/desconstrução de poéticas e identidades. As fraturas do 
contemporâneo apontam as limitações em cartografá-lo em sua condição 
intempestiva, e, no domínio/fronteira dos estudos literários, essa demanda 
mostra-se oceânica e inabarcável. Sua figuração mosaica, todavia, não encerra 
demérito na história do pensamento crítico – é ela própria metáfora crítica -  ao 
politizar a estética e estetizar a política, conquanto a história seja 
essencialmente poiésis, em chave proposta por Castoriadis (1982). Os 
exercícios de leitura aqui elencados, cada qual nutrido pela verve teórica que 
melhor os delineia, trazem as marcas da viabilidade do contemporâneo, ao 
jogarem com a diferença que reivindica espaço para que vozes marginalizadas 
soem numa ordem estética e social, ao atentarem para o dogmatismo ou uma 
ideologia da estética, ou para reinventarem-se contra o próprio relativismo 
inócuo do qual precisa fugir para não cair na armadilha de uma amnésia 
política. 

 
 

2. ESCRITA COMO CUIDADO DE SI: O ADESIVO DA 
FANTASIA 

 
Escrita como cuidado de si. A literatura de João Gilberto Noll, desde sua 

estréia com o livro de contos O cego e a dançarina, publicado em 1981, até 
Anjo das ondas (2010), traz as marcas da contemporaneidade sobre diversos 
matizes, dentre os quais, o esfacelamento da experiência, o mundo fagocitado 
pelo tempo e pela velocidade, o esvaziamento do ser ou o corpo como lugar 
dessa experiência e da narrativa que deseja engendrar. Em Acenos e afagos, 
Noll propõe uma simbólica desse corpo, levando-a ao limite de sua 
metamorfose, tornando o romance, portanto, uma narrativa queer.  

O autor faz do imaginário do corpo queer e da desnaturalização da 
identidade de gênero o núcleo do romance. Para compreender essas relações, 
buscamos o embasamento na teoria queer, cujas categorias de análise 
servem-nos como balizas para entendermos os conceitos de gênero, 
identidade, homoafetividade e suas implicações na literatura, considerando a 
metamorfose como um expediente da economia da obra bem como metáfora 
das figurações identitárias, uma vez que “a identidade experimentada, vivida, 
só pode se manter unida com o adesivo da fantasia” (BAUMAN, 2001, p. 98). 

Sua leitura produz um efeito estético pessoal e intransferível na medida 
em que lemos o livro como a sentir que o texto se prepara para uma espécie de 
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ludo sexual solitário. Daí este ensaio limitar-se a apresentar tão somente as 
imagens iniciais do romance, porque, afinal, não podemos gozar no lugar do 
outro. Seria tão ou igualmente lesa-arte quanto uma sinopse de Almodóvar – 
impossível reduzir-lhe o sensualismo pictório. Assim se dá com a prosa de Noll, 
a cada página, há um precipitar de imagens que se vão configurando pela 
intuição que nos conduz a estalar os limites do real, aflorando aí o princípio do 
prazer, e trazendo ao plano da linguagem a imagem do desejo. Nunca uma 
leitura-voyeur. Nós a sentimos a contrapelo como uma poética verbal (PAZ, 
1994, p. 17). Leitura (psicanalítica? Literária?) – leitura desveladora, atenta à 
carga concreta, material da expressão, como testemunho dos sentidos.  Prosa 
poética elaborada na e pela dimensão dos afetos; ela se assume, assim, uma 
metáfora do desejo, na medida em que este está fundamentalmente ligado às 
representações e às articulações dos significantes que conduzem ao sentido 
(GUYOMARD, 1996, p. 37).  

 Mas, a despeito de ser proposto pelo narrador, em um dado momento 
da narrativa, como uma “epopéia libidinal” (NOLL, 2008), Acenos e afagos, 
(2008), o mais recente lançamento de Noll, está longe de ser um desses livros 
que se lêem com uma mão só.  E para os que acompanham a escrita desse 
autor gaúcho - destituída de gauchismos, mas repleta de gauchismes 
baudelaireanos -, seja pela leitura catalítica, que dilacera nossas perplexidades 
mais íntimas, tocando-nos, desestabilizando-nos, por sua escrita emergencial, 
cujo lirismo sinestésico traduz uma certa dose de apelo, danação, errância, 
Acenos e Afagos é a volta da ars  poetica de  Noll a essa linguagem nevrálgica, 
labiríntica,  cúmplice absoluta do eros. Na prosa nolleana visualizamos as 
marcas de pluralidade constituída no signo da transgressão homotextual 
(STOCKINGER, 1978, p. 56) e do estranhamento, da sintaxe narrativa 
assimétrica, convulsa, esquizóide – num misto de nem loucura mais produtiva 
nem normalidade mais centrada, que cerceia e liberta personagens ora em um 
euforismo incontido ora em uma vacuidade existencial, que podem ser tomados 
como elementos de operacionalização de sua leitura. 
 
 
3. OS LUGARES TEXTUAIS DA SUBJETIVIDADE: 
HOMOTEXTO 

 
 Entretanto, Acenos e afagos não se constitui um dejavù nolleano; ainda 

que o próprio autor aceite uma certa filiação ao dilacerante A fúria do corpo, 
escrito em 1981, os romances diferem em relação à entrega incondicional das 
personagens ao gozo, rompendo com nossos horizontes de expectativas. Que 
termine em gozo, transformação ou revelação é uma metáfora de sua própria 
elaboração textual (ARMSTRONG, 1989, p. 67), na medida em que o desejo 
mostra-se incontornável, ele visa essencialmente a uma superação em direção 
ao desconhecido (BONNICI, 2007, p. 58). 

Aliás, essa tem sido, ao longo da produção literária de João Gilberto 
Noll, desde o final da década de 1970, e reunida em uma coletânea (NOLL, 
1997), uma de suas predileções estéticas - uma incisiva configuração artístico-
formal tão agonística quanto o erotismo homoafetivo que agencia seu 
imaginário literário. Em seu texto opera-se uma espécie de desterritorialização 
da narrativa, transformando em conteúdo latente o trânsito entre experiência 
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ficcional e a experiência urbana da contemporaneidade, na perspectiva de uma 
homossocialidade (SÜSSEKIND, 2005, p. 34). 

  Nela, o corpo, um autêntico leitmotiv, é explorado como categoria social 
e pré-discursiva, propondo uma ressignificação das identidades, naquilo que 
têm de transitórias, errantes, e, talvez, por isso mesmo, verossímeis. Em 
Acenos e Afagos, o narrador de Noll se vê temeroso pela diluição das margens 
entre o eu e o outro, e isso quase o transforma em um anti-herói.  

Às vezes, esse sujeito aparece sob um olhar convulsionado, próprio de 
uma experiência neobarroca (CALABRESE, 1988), que engendra o 
fragmentarismo atribuído à pós-modernidade (HUTCHEON, 1991), 
evidenciando, assim, a tensão gerada entre a fenomenologia da obra e esse 
“gozo da enunciação”. O tecido da estrutura social sempre se viu retesado por 
essas contradições, e aqui, alegoricamente, ele se insinua, se desenvolve, se 
concretiza em consonância com a arquitetura narrativa.  

Há uma desestabilização da concepção do espaço geometricamente 
ordenado, em virtude de uma lógica do movimento, da dispersão, do 
descontínuo, que nos remete, por contiguidade, a toda uma reordenação 
espacial híbrida que marca outros livros do autor (SONTAG, 1987) – Acenos e 
afagos retoma, nessa economia do espaço, a preferência de Noll pelos não-
lugares; neles, as noções identitárias, relacionais, históricas são desfeitas, em 
uma clara-escura relação com o processo de indeterminação da identidade 
sexual do narrador-personagem, constituindo-se como eccentric subject (DE 
LAURETIS, 1990), ao remapear os limites do corpo, do discurso, da 
consciência, por uma dialética da margens, do inescrito.  

Assim como Baudelaire tropeçava em palavras nas calçadas, Noll 
tropeça na libido - libido da escrita, nesse delírio de “inadequação fundamental 
da linguagem” (BARTHES, 2004, p. 23). Talvez seja exatamente nesse traço 
inequívoco de modernidade – a flânerie baudelaireana -, o que em Noll 
reconhecemos como uma espécie de diáspora errante, da escrita, do desejo, 
da interdição, da palavra como lugar de fala e de escuta dessa libido que “joga 
com os signos em vez de destruí-los (BARTHES, 2004, p. 29). 

Acenos e afagos, não obstante apresentar uma semântica nua e crua, 
por vezes suprassexual, talvez seja o livro em que ela, paradoxalmente, se 
pretenda menos “anatômica”. Nesse romance, Noll nos mostra, e parece 
escamotear, pela performatividade (BUTLER, 1997) dos personagens pelo 
agenciamento das questões relativas aos papéis sexuais, o corpo como lugar 
em que se instalam coerções e as incontornáveis práticas de subordinação e 
assujeitamento, uma espécie de “gozo trágico”. Nessa psicanálise da escrita do 
corpo - e do corpo da escrita -, o autor nos apresenta o que se poderia 
considerar uma epopeia do desejo. Nela se forja essa tragicidade, posto que a 
experiência humana do desejo, ensina-nos a Psicanálise, é uma experiência 
trágica (MAURANO, 2001, 25).   

O desejo tende a se firmar contra tudo e contra todos, pode ser 
silenciado, por dispositivos de biopoder (FOUCAULT, 1988); mas desejo nunca 
pode ser de todo escamoteado, porque, também historicamente, forjamos 
espaços, instituições, agenciamentos, enfim, que se configuram como lugares, 
como vontades de saber. A partir deles é que se podem reconstituir os 
processos insidiosos de estigmatização (FINK, 1998) outremização (BONNICI, 
2007), patologização (GRAÑA, 1998), confinamento e vigilância (FOUCAULT, 
1979). O desejo, elemento fundante, permanece indestrutível até a morte 
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justamente porque é da ordem de tânatos (LACAN, 1988, p. 141). O desejo é 
sempre desviante, errático, remete a uma perda fundamental a partir da 
linguagem, configurando-se, enfim, uma demanda vital para o sujeito (HARARI, 
1990, p. 41).  

Nesse desejo, um verdadeiro projeto poético em Acenos e Afagos, na 
medida em que ele se expressa como núcleo irradiador de significado, ao 
reinventar uma masculinidade, ao reconfigurá-la a partir do corpo. No drama 
existencial que avulta da metamorfose pela qual passa o narrador-personagem, 
é possível ler uma estética da identidade; nela, o sujeito é a marca de um 
interesse socialmente construído e inserido no corpo pela economia de um 
desejo administrado, como instância material que, sabemos, possibilita um 
conjunto de práticas, de ações simbólicas de dominação em um contexto social 
mais amplo, multissexual, e erotismos emancipados (PRATT, 2004). 

De todos os romances de João Gilberto Noll, Acenos e Afagos é o que 
mais incisivamente nos propõe uma textualidade como lugar de encenação de 
uma ficção política que questiona os regimes sexuais heteronormativos 
baseada no corpo e no prazer - uma metáfora da falência de uma sociabilidade 
corporal de fronteiras visíveis, de natureza binária masculino/feminino (MELO, 
2005). Texto-sintoma para uma psicanálise de vínculo social, tanto quanto para 
os estudos gays e lésbicos, como a teoria queer ou aos estudos pós-coloniais 
em literatura, que articulam, com critérios epistemológicos diferentes – mas que 
dialogam entre si no tratamento das questões da construção dos sujeitos -, as 
estratégicas textuais que põe em relevo o caráter provisório das noções de 
identidade (SANTIAGO, 2000).  

Acenos e afagos engrendra aquela narração desejante e afirmativa 
dentro de uma (já) tradição homotextual brasileira e latinoamericana 
(TREVISAN, 2000) que, na perspectiva dos estudos culturais (CEVASCO, 
2003), reescreve o corpo sexual, compreendido como lugar de exercício 
subjetivo, de constituição mesma de um sujeito do desejo; tanto quanto opera 
um revisionismo em relação ao corpo em sua dimensão social regulada pelas 
injunções históricas capazes de redefinir, também, por esse matiz, o caráter 
prescritivo do cânone literário (SHOWALTER, 1993). Essa historiografia da 
homotextualidade, nos termos da ficção brasileira, tem sido escrita, na maior 
parte dos casos, pela ousadia anticanônica (TREVISAN, 2000; GARCIA; 
SANTOS, 2002; BESSA, 1997) de uma apresentação da produção cultural e 
literária que problematiza essas questões e que dão visibilidade a essas 
identidades sexuais (LOURO, 2004, p. 23). 

A questão condutória e incisiva desses trabalhos remete à pertinência de 
uma crítica cultural, e em particular, literária cujo centro seja um olhar 
homoafetivo e a representação da homossexualidade como elementos de 
imbricação estético-político, a partir dos quais, entre outras questões, é 
possível determinar que a homosexualidade entra na definição do texto, essa é 
a mais didática concepção de homotextualidade, e não só por aspectos 
ideológicos ou biográficos, bem como para além da determinação dos topoi 
eróticos, ou camp, para utilizar uma terminologia da Teoria Queer (BUTLER, 
1990). 

 Toda leitura e toda interpretação sempre partem de um lugar e de um 
sujeito: o da enunciação. Todos somos herdeiros de uma memória social, 
histórica, literária latino-americana, que traz as marcas violentas dos regimes 
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ditatoriais que impingiram por décadas um silenciamento dessas vozes plurais 
e uma subordinação.  

Nesse momento tão oportuno que marca as discussões sobre gênero, 
cânone, paradigmas, a construção dessa historiografia pode partir, por 
exemplo, de eleger como elemento norteador um levantamento de como a 
problemática das relações homoafetivas emerge através de personagens, 
comportamentos, temas. Isso é importante, em um primeiro momento: não 
descartar nesse corpus literário, verdadeiros traços, ruínas de uma história 
sufocada, residual. Urge desnaturalizar os substancialismos (BOURDIEU, 
1999) que também nutriram a crítica literária ao longo do século XX, 
evidentemente, isso não é suficiente; é necessário pôr a nu o solo que 
possibilitou a emergência decisiva de uma crítica literária que se institucionalize 
seu objeto – a homotextualidade.  

Para tanto, ainda estamos levantando possibilidades de articulação entre 
obras, na moldura de uma historiografia homoerótica, desconstrutora da 
dualidade homossexualidade/heterossexualidade, apesar da dificuldade de 
encontrar uma bibliografia teórica específica que ultrapasse a problemática de 
uma história da homossexualidade ou estudos de casos em moldes 
antropológicos ou sociológicos – o que já é muito, considerando-se a tradição 
engessada dos estudos literários que, até o surgimentos dos estudos culturais, 
sempre foram omissos no trato dessas questões. A exclusão, o silenciamento e 
o interdito dessa problemática na crítica e história literária brasileira deve ser 
vista de forma nuançada de modo que se procure entender a frágil emergência 
de um olhar crítico e uma produção diferenciada no presente, bem como as 
razões do silencio no passado, como o medo da estigmatização e exclusão.  

Dissemos que ninguém pode ler Noll impunemente, tanto quanto se 
torna impossível permanecer o mesmo depois de Puig, Bayly, Caio Fernando 
Abreu, Silviano Santiago. Toda leitura literária é um evento, uma reescrita da 
obra, uma projeção e um reconhecimento dos fantasmas do leitor no texto, um 
gozo (FINK, 1998). Toda crítica de literatura é judicativa - ambas são estéticas 
e políticas, o que nos leva a considerar que os estudos literários devem 
acionar, mais que estratégias de leitura, uma nova sensibilidade em torno da 
(des)construção do Sujeito e de desnudamento das dívidas histórico-sociais 
que promoveram, ao longo dos séculos, o apagamento dessas vozes, na 
História, nas histórias do cotidiano, no imaginário, e, em particular, na literatura 
como “ato socialmente simbólico” (JAMESON, 1992).  

O olhar para a homotextualidade na literatura brasileira deve emergir sob 
o signo do revisionismo de paradigmas (JOBIM, 2002) de cânones 
hierarquizados porque tidos como inamovíveis; operar deslocamentos, 
desterritorializar verdades e desnaturalizar as relações entre linguagem e poder 
simbólico (BOURDIEU, 1999) na constituição das identidades. Acenos e 
afagos, constituindo-se uma erótica verbal, como o desejo, está para além do 
princípio de prazer; propõe-nos uma genealogia do presente, na qual a 
homotextualidade possa representar formas mais amplas de liberdade. 
Exercício mesmo de uma operacionalização de conceitos como 
homossociabilidade e homoafetividade na constituição desse “homolhar” que 
circunscreve a teia dessa narrativa literária - narrativa do corpo-à-deriva, das 
identidades que, em sua tragicidade, não chanceladas.  

Acenos e afagos pode ser lido como metáfora de nossa capacidade de 
sermos fantasistas, uma condição humana universal, mas que, com tal, é 
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particularizada numa história concreta (ENRIQUEZ, 1990) e, como o sujeito se 
realiza em uma circunstância particular, os fantasmas são subjetivados. Daí o 
sentimento contraditório de pertença com que o narrador-protagonista organiza 
o simbólico mediante a metamorfose do corpo. O fantasma, pelo viés 
psicanalítico, é “histórico” e, ao mesmo tempo, cria um ilusionismo (VALLEJO, 
197?), um afeto, uma fascinação, um delírio interpretante (PASSOS, 1995, p. 
20). Dilema da identidade, da libido, do mito, da arte, da literatura, por um 
princípio de multiplicidade, ressignificação e dinamismo trágico, de sua aletheia 
(VERNANT, 1999). Sem, contudo, cercear a especificidade do efeito estético, 
sua pluralidade, uma vez que o literário configura-se um tecido de significantes, 
em que gira um querer-saber diverso. O romance de Noll, em sua insistente 
linha de força metafórica do corpo em metamorfose de gênero, alude à 
predileção pelo fragmento com que o universo ficcional de Noll configura o 
desbiografismo das personagens, cuja representação gravita em torno da 
problemática identitária (AVELAR, 1994). O erotismo, em Acenos e Afagos, 
como questão incisiva do ser (BATAILLE, 1982), implode a noção de 
identidade, agora no limite do pertencimento – o corpo semioticizado pela 
desconstrução do binarismo masculino/feminino -, tal como a “crise” de balizas 
identitárias se impõe na agenda das socialidades pós-modernas (HALL, 1998).  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Acenos e afagos, uma ars erótica, uma metáfora do corpo e da escrita 
nolleana à deriva. Texto-fantasma que converte uma realidade construída 
histórica e semioticamente sobre o homoerotismo em uma realidade literária, 
metafórica. Suscita algo do simbólico lá onde é proposto algo do imaginário. 
Sem dúvida, sua leitura suscita provocações, tais como a do rastreamento dos 
liames aqui sublinhados, e dos quais esse ensaio se assume devedor – uma 
perspectiva psicanalítica e homoerótica de “escuta” desse romance que, ao 
gravitar em torno da metáfora da metamorfose do corpo, redefine as questões 
que se impõe à agenda das socialidades pós-modernas, em particular das 
homossocialidades, quais sejam, a rarefação dos essencialismos 
historicamente construídos, e a construção do lugar ilocucionário da 
homotextualidade, que, enquanto exercício de leitura, e de fala, enceta para um 
querer-saber discursivo, judicativo e imputável.  

Nesse momento tão oportuno que marca as discussões sobre gênero, 
cânone, paradigmas, a construção dessa forma de (re)ler pode partir, por 
exemplo, de eleger como elemento norteador um levantamento de como a 
problemática das relações homoafetivas emerge através de personagens, 
comportamentos, temas. Isso é importante, em um primeiro momento: não 
descartar nesse corpus literário verdadeiros traços, ruínas de uma história 
sufocada, residual. Urge desnaturalizar os substancialismos, que também 
nutriram a crítica literária ao longo do século XX. Evidentemente, isso não é 
suficiente; é necessário pôr a nu o solo que possibilitou a emergência decisiva 
de uma crítica literária que se institucionalize seu objeto – a homotextualidade.  
 Acenos e afagos pode ser lido como metáfora de nossa capacidade de 
sermos fantasistas, uma condição humana universal, mas que, com tal, é 
particularizada numa história concreta e, como o sujeito se realiza em uma 
circunstância particular, os fantasmas são subjetivados. Daí o sentimento 
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contraditório de pertença com que o narrador-protagonista organiza o simbólico 
mediante a metamorfose do corpo. Fantasma histórico e, ao mesmo tempo, 
criador de afetos, de fascinação, um delírio interpretante.  

Dilema da identidade, da libido, do mito, da arte, da literatura, por um 
princípio de multiplicidade, ressignificação e dinamismo trágico, sem, contudo, 
cercear a especificidade do efeito estético, sua pluralidade, uma vez que o 
literário configura-se um tecido de significantes, em que gira um querer-saber 
diverso. O romance de Noll, em sua insistente linha de força metafórica do 
corpo em metamorfose de gênero, alude à predileção pelo fragmento com que 
o universo ficcional de Noll configura o desbiografismo das personagens, cuja 
representação gravita em torno da problemática identitária. O erotismo, em 
Acenos e Afagos, como questão incisiva do ser, implode a noção de 
identidade, agora no limite do pertencimento – o corpo semioticizado pela 
desconstrução do binarismo masculino/feminino -, tal como a crise de balizas 
identitárias e narratológicas se impõe na agenda das socialidades, da literatura 
e da crítica literária pós-modernas.  
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RESUMO  
 
Esse trabalho tem como objetivo uma análise da representação da 
identidade pós-moderna, no romance Azul-corvo, publicado pela Editora 
Rocco, em 2010, de autoria da escritora contemporânea Adriana Lisboa, 
que estreou na literatura em 1999, com o romance O fio da Memória. A 
obra dessa elogiada escritora, que já é bastante significativa com cinco 
romances publicados, além de contos e livros de literatura infanto-juvenil, 
difere das narrativas de outras escritoras contemporâneas, sobretudo as 
publicadas nos anos 70 e 80, uma vez que não há muita ênfase na 
problemática das relações de gênero. Adriana Lisboa se singulariza por 
discutir temas existenciais como a busca da identidade no contexto da 
sociedade pós-moderna globalizada, o processo de amadurecimento da 
protagonista Vanja na sua conturbada passagem de adolescente à mulher, 
o pertencimento e a angústia da morte. Além disso, a autora promove uma 
revisão da história recente do país, abordando temas como a miséria, a 
repressão política e a imigração, por meio das trajetórias de perdas e 
buscas dos protagonistas. A análise do romance se respalda em obras 
teóricas sobre a filosofia existencialista como, entre outras, Sartre (1978) e 
Heidegger (2002), além da obra de Hall (2011) que versa sobre a 
configuração da identidade cultural na pós-modernidade. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: romance de autoria feminina; identidade no mundo 

globalizado; conflitos existenciais. 
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RESUMO  
 
A vaidade, como representação do orgulho pela obra acabada, desceu dos 
céus, caída junto com a auréola vista por Baudelaire. Ela mudou de mãos e 
já não pertence ao poeta (escritor) soberbo segundo a Teoria do Efeito 
Estético. Nela, a obra não se encontra acabada quando o autor encerra o 
momento da escrita. O significado de uma obra só é atingido, segundo a 
teoria de Wolfgang Iser, a partir do momento em que a mesma entra em 
processo de interação com o leitor. Pensando na proposta da Teoria do 
Efeito Estético, analisaremos a obra Levantado do Chão de José 
Saramago para mostrar como o conceito de política pode ser reavaliado 
quando a entendemos não como obra panfletária ou partidária, mas como 
um espaço para reorganização de normas até então pré-fixadas. Um 
romance político em sua essência é aquele em que “o romancista se torna 
político no próprio esforço para compreender os que são diferentes dele” 
(PAMUK, 2011, p. 105). O romance se torna político quando passa a 
enxergar uma outra realidade, que nos coloca no lugar do outro e nos faz 
pensar dadas situações sobre outro ponto de vista. O fato de colocar o 
leitor nesse lugar de procura por compreender o outro gera o fenômeno do 
efeito. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: teoria do efeito estético; política; José Saramago. 
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“Nossos esforços como leitores incluem um elemento importante de 
vaidade (...) quando lemos um romance não encontramos nada real, 
ao contrário do que acontece quando contemplamos uma pintura, e 
que, na verdade, nós mesmos damos vida ao mundo do romance, 
transformando palavras em imagens mentais e empregando nossa 
imaginação” (PAMUK, 2009, p. 92). 

  
 

A vaidade, como representação do orgulho pela obra acabada, desceu 
dos céus, caída junto com a auréola vista por Baudelaire1. Essa vaidade de 
que fala Orhan Pamuk no trecho que nos serve de epígrafe mudou de mãos e 

                                                           
1 Referência ao poema “Perda da Auréola”, de Charles Baudelaire. 
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já não pertence, a partir dos olhos da teoria com a qual trabalharemos no 
presente artigo, ao poeta (escritor) soberbo. Não lhe pertence mais, pois, 
segundo a Teoria do Efeito Estético a obra não se encontra acabada quando o 
autor encerra o momento da escrita. Na teoria de Wolfgang Iser, o significado 
de um texto de ficção só é atingido a partir do momento em que a mesma entra 
em processo de interação com o leitor. 

O autor vinha desde o século XIX exercendo o seu papel de conceder 
para o público leitor uma obra de arte pronta em que se encontrariam 
elementos de uma significação elevada e que representaria o reflexo da 
realidade da época. Por consequência, o crítico literário concedia a esse 
mesmo público a “tradução” da voz do poeta, revelando a significação contida 
na obra. Como o significado sublime não podia ser atingido por qualquer 
pessoa, fazia-se necessária a existência do crítico nesse trabalho de 
desvendamento e intermédio.   

Essa visão de caráter extremamente fechado sobre a obra de ficção 
ganha como relevante oponente a Teoria do Efeito Estético. O significado, 
antes contido na obra, agora é de ordem fenomenológica, depende da relação 
entre duas vias: os signos textuais e a percepção do leitor. É por isso que 
Pamuk considera o leitor como dono de uma recente vaidade, a de “saber-se” 
responsável pela construção da significação da obra que tem nas mãos. O 
trecho que citamos pertence a um dos principais romancistas turcos da 
atualidade, ganhador do prêmio Nobel de literatura em 2006, escritor de ficção, 
de fato. Orhan Pamuk não é um teórico da literatura, mas escreveu em seu O 
romancista ingênuo e o sentimental reflexões sobre o seu processo de escrita e 
dessa obra retiramos alguns pontos comuns ao pensamento de Iser, 
principalmente no tocante à relação texto/leitor, como sugere a epígrafe.  

Também de Pamuk retiraremos o conceito de política para tentarmos 
provar como o olhar sobre um romance de José Saramago, O Levantado do 
Chão, consegue, através da política, pôr em evidência um importante conceito 
da teoria de Iser: o reagenciamento horizontal das normas. 
 O livro de Saramago pode ser considerado um romance político, mas é 
preciso que se esclareça que sentido a palavra política possui nesse contexto. 
Em o Romancista Ingênuo E O Sentimental, Orhan Pamuk salienta o caráter 
limitado do romance político. Isso porque, ao defender determinada posição, o 
autor, obrigatoriamente está negando aquelas que são diferentes da sua. 
Tomar uma posição implica comprometer-se com ela, o que, por conseqüência, 
acaba limitando a obra a uma visão unilateral. É o caso de um romance de cuja 
preocupação é apenas falar de um tema político, tornando-se, portanto, político 
apenas na sua superfície. Seria esse um exemplo do romance didático de que 
fala Iser visto que o autor coloca no texto suas idéias prontas e cabe ao leitor 
aceitá-las como verdade. A leitura é nesse caso um simples processo de 
receber uma informação dada e de aceitá-la, nunca problematizá-la. 
 Um romance político em sua essência é aquele em que “o romancista se 
torna político no próprio esforço para compreender os que são diferentes dele, 
os que pertençam a outras comunidades, raças, culturas, classes e nações”. 
(PAMUK, 2011, p. 105) O romance se torna político quando passa a enxergar 
uma outra realidade, que nos coloca no lugar do outro e nos faz pensar dadas 
situações sobre outro ponto de vista. Dessa forma, conclui Pamuk:  
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O romance mais político é aquele que não tem temas ou 
motivos políticos, mas que tenta ver tudo e entender a todos, 
construir o todo mais amplo. Assim, o romance que consegue 
realizar essa tarefa tem o centro mais profundo. (PAMUK, 
2011, p. 105) 
 

 A obra de ficção que entende política dessa forma será um campo 
aberto para o questionamento das regras pré-fixadas, pois tirará o leitor da 
zona de conforto em que permanece quando observa e julga o mundo a partir 
do seu próprio ponto de vista. O leitor, em consequência, verá num romance 
político o espaço para o reagenciamento de suas próprias convicções visto que 
lhe foram apresentadas outras realidades que não a sua. Nessa ordem 
pensaremos a política como um tema em que o leitor é de importância 
fundamental para a concretização da significação da obra, por isso voltamos a 
Iser.  
 Tomando como referência os estudos da pragmática sobre os atos de 
fala, Iser vai tratar no campo da ficção a ocorrência dos atos ilocucionários, 
repensando os mesmos a partir do momento em que se verifica que as 
convenções no discurso ficcional passam a ser tratados de um modo diferente 
de uma situação comunicativa comum. Entre interlocutores numa situação de 
comunicação, as convenções auxiliam o processo quando servem para suprir 
momentos de indeterminação . Quando algo não está expressamente dito, o 
interlocutor vai buscar em elementos extratextuais partilhado entre ambos que 
solucionem esse vazio. Essas convenções são organizadas segundo Iser em 
uma escala vertical, partindo das mais aceitas até as menos aceitas, e guiam 
os interlocutores no ato de comunicação porque há uma avaliação do que é 
dito e do plano de realidade partilhado pelos mesmos. 
 Quando pensamos no plano da ficção, o estabelecimento dessas 
normas adquire uma nova configuração. Na situação texto/leitor, as 
indeterminações que ocorrem no processo de comunicação se dão de forma 
diferente visto que as convenções em plano vertical que supriam os vazios 
deixados pela linguagem, assumem no discurso literário um papel de promover 
um questionamento. Isso acontece porque em um texto de ficção são 
escolhidas algumas convenções que são postas em evidência em detrimento 
de outras. Essa seleção posta no discurso propõe um questionamento por 
parte do leitor sobre o porquê da seleção de umas e não de outras de acordo 
com as especificidades e organização do texto. As convenções apresentadas 
pelo texto estão reorganizadas, por causa da seleção feita pelo autor, o que 
resulta numa sensação de que as normas estão relacionadas entre si, pois 
houve a redução da variabilidade das possibilidades de convenção2. Houve o 
que Iser chama de horizontalização das convenções, o reagenciamento das 
normas. As convenções em um texto literário perdem a sua força instituída 
quando são combinadas de maneira inesperada e essa quebra de expectativa 
faz com que o leitor se veja diante de uma análise sobre elas, então, ao invés 
de estabelecer uma função reguladora, as regras postas no discurso literário 
são colocadas como material sujeito a exame. 
 Para verificarmos como a política nos aproximará de um reagenciamento 
das normas tomaremos como corpo de análise o Levantado do Chão, mais 
precisamente uma cena específica do romance. Tentamos sintetizar a seguir o 

                                                           
2 Os termos em itálico desta página foram retiradas de BORBA, 2004, P. 166-167 
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enredo da cena que nos servirá de material de estudo e que, aliás, servirá de 
metonímia para toda a obra. 

 
 

1. LEVANTA(N)DO DO CHÃO – A FORMIGA COM CABEÇA 
DE CÃO NA SUA DÉCIMA PRIMEIRA VIAGEM  
 

Escreveu José Saramago no Levantado do Chão: “Quando as dores são 
muito grandes, são os olhos que não suportam vê-las” (SARAMAGO, 2009, p. 
336). Por isso não poderemos ver o homem, a luta, a polícia, a verdade, nada. 
Tomemos, pois, por empréstimo, os olhos das formigas com cabeça de cão 
que passeiam por uma sala em um dos episódios do livro e andemos no 
romance.  

Reúnem-se os homens na praça de touros, mas a cena em questão, 
dessa vez, não trata de uma tourada. Eles são os grevistas acusados pela 
armada e estão postos no lugar dos touros, prontos para o açoite. Esses 
homens representam uma ameaça à propriedade e à ordem, eis o crime. Os 
“grevistas” de Levantado do Chão são aqueles trabalhadores considerados 
pela política do latifúndio como desordeiros, preguiçosos, que não respeitam as 
leis naturais das coisas: trabalhar e obedecer ao sistema - “trabalharás para 
mim de sol a sol em todos os dias da tua vida que me aprouver e convenha, 
nos outros farás o que quiseres.” (SARAMAGO, 2009, p. 338). Esses 
personagens, transgressores, movimentam-se em busca de uma vida melhor. 
A princípio, inocentes, vão até o patrão com esperança de que esse ouça as 
reivindicações, mas, no decorrer do romance, o movimento dos trabalhadores 
vai se organizando, pois percebem que precisam unir forças para a conquista 
de seus objetivos como o aumento de salário e redução na jornada de trabalho. 
Essa organização trabalhista é vista pelo poder vigente como algo 
extremamente nocivo aos interesses do latifúndio/estado. Dessa forma, as 
maneiras de tentar reprimi-los se tornam cada vez mais incisivas e violentas. 

Da praça dos touros retira-se um nome: Germano Santos Vidigal. O 
homem, dado como perigoso, será levado para a hermética sala de onde se 
espera que confesse seu delito e que entregue os companheiros. Esse lugar é 
cerrado, como havíamos de esperar de uma sala de tortura, e lá não podemos 
entrar, nem narrador, nem autor, somente as formigas. Essa alegoria usada por 
Saramago aparece pela primeira vez no romance testemunhando essa cena. O 
narrador, impedido de ver, se guiava pelo olhar das formigas que por ali 
passavam no seu caminho rotineiro de trabalho: fazerem dez viagens até 
chegar a hora da morte. As formigas tudo viam e foram as únicas testemunhas 
de um crime da polícia contra o homem que, de apanhar, morreu sem ao 
menos dizer uma palavra ao interrogatório. Ora, esses mesmos que agora 
queriam forçá-lo a falar passaram toda uma vida ensinando e obrigando-o 
justamente ao contrário: calar, manter-se incógnito, aceitar e acatar.  

Essa cena de tortura chega até nós através de uma voz narrativa que, 
nesse momento, declara sua impotência diante do fato. Os movimentos da sala 
são revelados para o narrador no mesmo momento que para nós, leitores, 
gerando uma cumplicidade e consequente posicionamento diante do ocorrido: 
“não saberemos que pensamentos são e serão o dele [do preso] agora o que é 
preciso é pormo-nos nós a pensar” (SARAMAGO, 2009, p. 167-168).  Há uma 



 

 95

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

curiosidade gradativa e indignação presente nesse desenrolar que colocam 
claramente o narrador em um posicionamento político – nessa luta, ele está do 
lado do trabalhador rural, não só o da sala, mas todo o qual aquele representa.  

Tomando o ocorrido com Germano Santos Vidigal como uma cena 
metonímica para todo o romance, percebemos que os quase cem anos de 
duração da narrativa podem ser associados àquelas horas que duram a tortura, 
que duram as 10 viagens das formigas. A obra perpassa fatos históricos 
importantes de Portugal como a chegada da República em 1910, a I Guerra 
Mundial, a ascensão da ditadura Salazarista e a Revolução dos Cravos. Todos 
esses momentos chegavam ao romance sob a perspectiva do homem do 
campo, que pouco os reconhecia e menos ainda entendia o que 
representavam, sabia apenas aquilo que chegava pelos jornais ou através do 
preço dos produtos que aumentava cada vez mais. 

Como o foco narrativo da obra é voltado para o trabalhador, o leitor 
encontra-se diretamente envolvido pelos problemas das personagens visto ser 
o narrador onisciente àquele povo o qual retrata. Valendo-se dessa 
aproximação, todas as vivências campestres podem ser sentidas de maneira 
contundente pelo leitor que consegue incomodar-se com a fome das 
personagens, pode sentir o cansaço por que passam e ainda mais a 
indignação com as injustiças às quais são submetidos ao longo do romance.  

Esse longo período de tempo possui como determinante o olhar para 
uma família, os Mau Tempo, que se vê acompanhada através do decorrer de 
gerações. É através dessa família que toda a rotina no latifúndio é retratada. As 
duras e massacrantes jornadas de trabalho só não causam mais desespero 
que a falta de serviço e a visão que os senhores de terra têm é a de que são os 
camponeses preguiçosos e arruaceiros revoltosos quando resolvem se queixar 
ou rebelar contra as vigentes regras do latifúndio. 

Esse posicionamento do autor revela o caráter imediatamente político do 
romance, que aparece não apenas por falar de política, mas por tentar (e 
conseguir) enxergar o outro, aquele que é diferente de nós. Em Levantado do 
Chão, o tom denunciador do autor faz chegar aos ouvidos do mundo uma voz 
local, normalmente presa nos limites da cerca, do homem da terra, mas que, 
sem ela, se torna cada vez menos homem. 

Os homens do campo em Monte Lavre3 são formigas com cabeça de 
cão: vêem cenas de torturas, têm seus familiares levados pela polícia, mas não 
podem falar porque não têm voz. Assim como as formigas, o homem não a 
tem, sua voz não chega à capital, não há quem ouça. Dessa maneira, “sobre 
esses casos hão de passar os anos e há de pesar o silêncio até que as 
formigas tomem o dom da palavra e digam a verdade e só a verdade” 
(SARAMAGO, 2009, p. 176). 

As formigas com cabeça de cão somos nós, leitores, e percorremos todo 
romance como aquelas que testemunham a cena de Germano Santos Vidigal 
durante as dez viagens que fazem do formigueiro à sala em que se passa a 
ação. A 11ª viagem é a leitura do livro, e faremos como elas - “de tudo isso 
mais tarde se farão longas conversas no formigueiro para ilustração das 
gerações futuras, que aos novos é útil saberem o que vai pelo mundo” 
(SARAMAGO, 2009, p. 169). 
 

                                                           
3 Espaço do romance Levantado do Chão. 
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2. EM ANÁLISE 
 

“É de se esperar contudo que, aqui chegado, o leitor já tenha 
percebido o quanto nossa análise se separa de um pensamento 
fundado na idéia de reflexo.” (LIMA, 1981, p.99) 
 

 Foi falado acima sobre o autor de Levantado do Chão conduzindo o 
leitor, fazendo-o tomar posição diante das cenas. Tomemos cuidado. Como diz 
Costa Lima, no fragmento citado acima, não tratamos a obra de ficção como 
mero reflexo de uma realidade, não a consideramos como mimesis, mas como 
representação. Os personagens ali presentes agem de acordo com o que o 
autor  “crê que poderia ser” e não como reflexo exato do homem do tempo o 
qual retrata. E quando dizemos que o leitor é levado a uma tomada de posição 
política ainda estamos nos referindo ao processo fenomenológico em que 
através do elemento verbal proposto pelo autor e a recepção baseada no 
repertório do leitor entraremos em contato com a produção do significado. 
 O resultado dessa interação em Levantado do Chão pode ser vista 
através da reorganização das normas socialmente estabelecidas 
principalmente através do caráter político da obra. Entendendo política como 
um “retirar-se de si” para pôr-se no lugar do outro, vemos nós leitores nessa 
situação quando, ao ler o romance, nos desprendemos da nossa condição de 
leitor real e nos colocamos no papel de leitor implícito. Assumimos as 
condições dadas pela ficção e as normas que a regem também nos 
conduzirão.  O que irá determinar nosso posicionamento político é a retirada 
das nossa condição de homem urbano do século XXI para nos ambientarmos 
no lugar do outro, o trabalhador rural do Alentejo português, sem-terra, sem-
emprego, sem-dignidade respeitada. 
 A cena de tortura acima retratada é vista através do olhar das formigas 
que caminham na sala. A partir do que elas vêem, o narrador nos passa os 
acontecimentos, logo o que chega até nós é uma cena contada a partir da 
perspectiva de um inseto e não de um onipotente narrador/autor que tem 
domínio dos fatos por contar a sua versão de algo que pertence ao seu 
entendimento. O próprio narrador assume sua condição de não-saber e de sua 
dependência das testemunhas, as únicas que podem presenciar a cena em 
que a polícia interroga um suspeito. Nosso entendimento de mundo real não 
admitiria esse fato: formigas observando as incoerências humanas, discutido 
entre si sobre elas, e esses pensamentos chegando até nós através de um 
observador (no caso, o narrador) que funciona como uma espécie de cego que 
precisa de um guia para entender o que passa a volta. Na ficção isso é 
possível a partir do momento em que as normas, que variam de maior para 
menor aceitabilidade partilhada, se encontram reorganizadas. Por causa da 
disposição em que o autor coloca o texto, podemos aceitar que as formigas 
presenciem e nos transmitam a cena e essa aceitação por parte do leitor 
provocará nele um estranhamento que imediatamente o levará ao 
questionamento: por que formigas, por que não o próprio narrador? A tentativa 
de responder esse vazio encerrará o fenômeno da leitura, visto que o leitor terá 
encontrado uma resposta, a sua resposta, para esse momento de 
indeterminação que o bom texto de ficção tem o dever de provocar.  Vejamos a 
passagem a seguir. 
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Admiram-se as formigas, mas só à passagem. Afinal, têm as 
suas obrigações a cumprir, já muito fazem quando levantam a 
cabeça como os cães e firmam a fraca vista para se 
certificarem se o homem caído é o mesmo ou se introduziu na 
história alguma variante. (SARAMAGO, 2009, P. 170) 
 

 Nessa passagem concluímos que às formigas cabe o papel de observar, 
se indagar, porém nunca tomar uma atitude, essas também são impotentes 
diante da cena visto que não podem modificá-la. Elas analisam, tentam 
decodificá-la diante de seus repertórios (os cabíveis a uma vida no 
formigueiro), mas seu papel como interferência é apenas o de trazer para si, 
através do contato com o presenciado, uma significação possível. Por isso 
comparemos o papel das formigas com o do leitor. Esse, diante da estrutura 
verbal pertencente ao pólo artístico oferecido pelo autor, constrói a estrutura do 
afeto, de ordem do estético. E o que importa, portanto, é o diálogo entre os 
polos, o que é lido e o efeito que a ação provoca. 
 As recorrentes indeterminações provocadas no momento da leitura de 
Levantado do Chão - como o fato de não sabermos o “que vai na cabeça do 
preso”, o porque das formigas terem cabeça de cão e o motivo de serem 
justamente elas, desprovidas de voz humana, as testemunhas de um crime no 
latifúndio – movimentam o processo de despragmatização das convenções. Ao 
configurar um significado para esses vazios, o leitor entra em um processo de 
tomada de consciência/tomada de posicionamento político ao conseguir 
enxergar-se através do outro. 
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RESUMO  
 
Pertencente à esfera contemporânea da literatura brasileira, as obras de 
Moacyr Scliar são palco de recorrentes reflexões sobre a fugacidade do 
tempo e sobre as consequências da modernização cultural na vida 
humana, além de ironizar comportamentos abusivos e descontrolados da 
sociedade pós-moderna, em buscar seu autoconhecimento e sua auto 
realização, de maneira satírica, humorística e sutil. Nas suas produções 
ficcionais, encontramos um mundo de fantasia, ironia, prazeres e 
surpresas, a serem descobertos tal qual um mistério. Todavia, nosso objeto 
de análise são os contos “Zap” e “O clube dos suicidas”, que discutem, de 
maneira irônica, outro elemento constituinte do estilo de escrita de Scliar: a 
influência da mídia na sociedade. O humor, a sagacidade e a imaginação 
permeiam o discurso de ambos os contos, bem como uma das principais 
características que aparecem na obra do autor: o insólito. Nos contos 
mencionados, as personagens são delineadas a partir de estereótipos 
típicos de indivíduos alucinados e alienados, pela ação do tempo desse 
mundo pós-moderno e pelos instrumentos produzidos pela sociedade 
contemporânea,  sem que ninguém saiba se é decadência ou renascimento 
cultural.  A análise dos contos respalda-se nos aportes teóricos relativos à 
literatura pós-moderna, como, entre outros, de Eagleton (2010), Santos 
(2000) e Hall (2011). 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Moacyr Scliar; contos; presença do insólito. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este artigo está vinculado ao projeto de pesquisa de TIDE, intitulado “Os 
caminhos trilhados pela ficção contemporânea”, desenvolvido pelo 
departamento de Letras da Unespar/Fecilcam. É resultado de pesquisas 
realizadas sobre teorias da tendência contemporânea da literatura brasileira e 
da obra do autor Moacyr Scliar, mais especificamente, de seus contos “Zap” e 
“Clube dos Suicidas”, que discutem a influência da mídia na sociedade atual, 
ambos, escritos e publicados no período pós- moderno da literatura.  
 O projeto mencionado acima visa proporcionar encontros, que viabilizem 
debates e discussões teóricas e metodológicas, acerca do gênero conto, em 
específico os contos citados anteriormente, de Moacyr Scliar com os 
professores da rede pública de ensino e com os acadêmicos do curso de 
Letras da Unespar/Fecilcam.  
 Assim, o presente artigo objetiva tecer uma análise dos contos “Zap” e 
“O Clube dos Suicidas”, de Scliar enriquecendo-a com o estilo de produção 
estética do autor, enfatizando o caráter pós moderno dessas produções, 

RESUMO: Este trabalho está vinculado ao projeto de 
TIDE intitulado “Os caminhos trilhados pela ficção 
contemporânea”, desenvolvido pelo departamento de 
Letras da Unespar/Fecilcam. Tem por objetivo suscitar 
reflexões metodológicas e teóricas, junto aos alunos do 
curso de Letras da referida instituição, bem como aos 
professores da rede pública estadual de ensino, da 
cidade de Campo Mourão, por meio de discussões que 
facilitem a compreensão dos contos “Zap” e “O clube dos 
Suicidas”, de Moacyr Scliar, pertencentes à esfera 
contemporânea literária brasileira. Concomitantemente, 
buscaremos a partir desse trabalho nortear a prática 
educativa dos participantes deste projeto, oportunizando 
aos mesmos a apreensão de elementos, que propiciem a 
aproximação desse material literário, isto é, os contos, 
dos alunos da escola básica, partindo de debates 
teóricos, acerca das características estilística dos contos, 
do estilo de linguagem do autor e do contexto do pós 
moderno da literatura. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Moacyr Scliar; contos; 
contemporaneidade. 
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oportunizando aos professores de literatura e aos acadêmicos do curso de 
Letras compreender e apreender maneiras e instrumentos importantes de 
análise de contos, a fim de aproximar esses gêneros textuais ao universo dos 
estudantes da escola pública.  
 Sendo assim, este trabalho foi dividido em duas partes. Na primeira, 
traremos algumas informações sobre as experiências de Moacyr Scliar com a 
literatura, o início da sua carreira e algumas peculiaridades, como a presença 
do insólito, em sua produção literária. Em um segundo momento, faremos a 
análise de “Zap” e “O clube dos suicidas”, associando as características do 
estilo de Moacyr ao caráter pós- moderno de sua literatura, inserindo neste 
contexto discussões teóricas acerca da tendência contemporânea da literatura 
brasileira, no intuito de dinamizar a prática educativa acerca deste gênero nas 
salas de aula.   
 
 
1. A IMPORTÂNCIA DA OBRA DE SCLIAR NO CENÁRIO DA 
LITERATURA COMTEMPORÂNEA 
 
 Moacyr Jaime Scliar nasceu em Porto Alegre (RS), em 23 de março de 
1937. Filho de José e Sara Scliar, judeus russos que chegaram ao Brasil em 
1904. Sua mãe, professora primária, foi quem o alfabetizou. Em 1943 cursou a 
Escola de Educação e Cultura daquela cidade, conhecida como Colégio 
Lídiche. Transferiu-se, em 1948, para o Colégio Rosário, uma escola católica. 
Em 1955, passou a cursar a faculdade de medicina da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (RS), onde se formou em 1962. Em 1963, 
inicia sua vida como médico, fazendo residência em clínica médica. Trabalhou 
junto ao Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU), 
daquela capital. Publicou em 1962 seu primeiro livro, intitulado Histórias de um 
Médico em Formação. A partir daí, não parou mais.  
 Scliar escreveu mais de 70 livros abrangendo o romance, a crônica, o 
conto, a literatura infantil, o ensaio, pelos quais recebeu inúmeros prêmios 
literários. Sua obra é marcada pelo imaginário fantástico e pela investigação da 
tradição judaico-cristã. Em 1968, publica o livro de contos O Carnaval dos 
Animais, que o autor considera de fato sua primeira obra.  
 Moacyr especializa-se no campo da saúde pública como médico 
sanitarista e inicia os trabalhos nessa área em 1969. Colaborou com diversos 
dos principais meios de comunicação da mídia impressa (Folha de São Paulo e 
Zero Hora), tendo alguns de seus textos adaptados para o cinema, teatro e 
tevê. Em 31 de julho de 2003 foi eleito, por 35 dos 36 acadêmicos com direito a 
voto, para a Academia Brasileira de Letras, na cadeira nº 31, ocupada até 
março de 2003 por Geraldo França de Lima. Tomou posse em 22 de outubro 
daquele ano, sendo recebido pelo poeta gaúcho Carlos Nejar. O escritor 
faleceu no dia 27/02/2011, em Porto Alegre (RS), vítima de falência múltipla de 
órgãos.  
 Moacyr Scliar cresceu envolto pelo universo dos livros. Aos cinco anos 
lia com desenvoltura, fato plausível, tendo em vista que teve como professora, 
sua própria mãe. Os pais incentivaram o menino à leitura desde a mais tenra 
idade. Mensalmente Moacyr podia escolher um título para leitura e seu deleite. 
Daí advém a justificativa para hoje podermos nos deliciar com o mundo 
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imaginário suscitado pelos textos de Scliar. O garoto cresceu tendo suas ideias 
adubadas pelo incentivo, educação literária e leituras diversas, e isso 
certamente contribuiu para o lapidamento da escrita do autor gaúcho, tão bem 
apreciada pelos leitores em todo o mundo.  
 Mas não era somente no ambiente doméstico que Moacyr Scliar 
desenvolvia seu gosto pela literatura. Nas ruas de seu bairro ouvia narrativas 
orais contadas pelos seus vizinhos, também imigrantes judeus, sobre suas 
aventuras irreais na Europa. Aquelas histórias, repletas de elementos 
fantásticos deram origem a uma das nascentes da imaginação de Scliar.  
 É visível o talento com que o Moacyr menino lapidou suas experiências 
com a leitura engendrada no seio familiar, a habilidade de imaginar e contar 
histórias e o seu aguçado olhar e atenção para as histórias orais que ouvia, e 
transformar tudo isso em belíssimas produções artísticas, como é considerada 
sua literatura.  
 Embora muito afeito aos livros de histórias e aventuras na sua infância, 
Moacyr Scliar consolidou-se na literatura brasileira sob a égide de várias faces. 
Sabemos que já escreveu romances, crônicas, contos, ensaios e foi colunista 
de diversos jornais no país. Tamanha dinamicidade para a escrita lhe rendeu a 
escritura de mais de 70 livros, como dissemos acima, o que nos privilegia, por 
se tratar de um patrimônio cultural precioso. (SANTOS, 2007). 
 A obra de Scliar perpassa pela dimensão individual, social, pelo universo 
humano em um dinâmico e complexo fluxo de relações. Percebemos também a 
diversidade de temas que o autor impregna em seus textos. Há traços da 
cultura judaica e sobre a imigração, principalmente em suas primeiras 
produções, como em A Guerra no Bom Fim, O Exército de um Homem Só, O 
Centauro no Jardim, A Estranha Nação de Rafael Mendes, A Majestade do 
Xingu. A outra influência é a sua formação de médico de saúde pública, que lhe 
oportunizou uma vivência com a doença, o sofrimento e a morte, bem como um 
conhecimento da realidade brasileira. Isso é perceptível em obras ficcionais, 
como A Majestade do Xingu e não-ficcionais, como A Paixão Transformada: 
História da Medicina na Literatura. 
 Entretanto, em meio a essa variedade de tons e temáticas, das quais 
Moacyr se apropriou e se debruçou sobre as mesmas, a fim de torná-las vivas 
na cotidianidade de seus leitores, existe um estilo próprio no autor que marca a 
sua trajetória de escritor hábil e maduro. Ao lermos suas produções 
encontramos um mundo de fantasia, ironia, prazeres e surpresas, e mesmo, 
reflexões acerca de situações recônditas a serem desvendadas, tais como um 
mistério.  
 Todavia, nosso objeto de análise está nos contos “Zap” e “O clube dos 
suicidas”, que discutem, de maneira divertidíssima e irônica, outro elemento 
constituinte do estilo de escrita de Scliar, a influência da mídia na sociedade. O 
humor, sagacidade e a imaginação permeiam o discurso de ambos os contos, 
bem como, uma das principais características que aparecem na obra do autor: 
o insólito. Nos contos mencionados, por exemplo, as personagens são 
delineadas a partir de estereótipos típicos de indivíduos alucinados e alienados, 
pela rápida ação do tempo no atual mundo moderno e pelos instrumentos 
produzidos pela sociedade pós-moderna. Ambos os contos serão discutidos na 
sequência.  
 De posse desses prévios conhecimentos sobre o estilo de Moacyr Scliar, 
fica claro aos leitores do escritor gaúcho, que toda sua obra deve ser 
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contemplada, lida, relida e interpretada com um olhar seletivo, carinhoso, 
aventureiro, sonhador e atento, a fim de percebermos as sutilezas que se 
mantêm implícitas em cada verso, em cada parágrafo, em cada página de suas 
produções. É dessa forma, que o leitor capta os recursos estéticos empregados 
pelo autor e atinge um nível de deleite que a literatura proporciona aos leitores 
que se entregam nessa viagem chamada leitura.  
 Mesmo detentor de um pluralismo literário vasto, Scliar firma sua postura 
como contista. É a partir dessas escritas que o seu estilo, a marca do insólito, 
isto é, daquilo que não é usual, que é incrível, passa a ser apreciado e mais 
visível em suas produções. 
 Contudo, apesar de Moacyr Scliar ter escrito diversos livros, até o 
presente momento existem apenas duas publicações críticas acerca de suas 
obras. Porém, isso não significa que o autor não tenha deixado para a literatura 
brasileira um legado cultural precioso. Um autor torna-se imortal, segundo 
Santos (2007), quando seus textos não caem no esquecimento, tanto dos 
leitores quanto da crítica. A qualidade estética das obras de um autor é que 
impedirá o esquecimento do escritor.  
 
 
2. ZAP E O CLUBE DOS SUICIDAS: O DISCURSO PÓS 
MODERNO EM MOACYR SCLIAR 
 
 “Zap” foi publicado no livro Os cem melhores contos brasileiros do 
século, coletânea organizada por Ítalo Moriconi, para a editora Objetiva em 
(2000). Contempla de uma maneira divertida e descontraída, alguns problemas 
de relacionamento humano, como crise de identidade, vulnerabilidade, 
indecisão, indefinição pessoal, fugacidade do tempo, insensibilidade. Todas 
essas características oriundas da sociedade contemporânea.  
 A pós-modernidade, segundo Jair Ferreira dos Santos, autor do livro O 
que é pós-moderno (2000): 
 

[...] É o nome aplicado às mudanças ocorridas nas ciências, 
nas artes e nas sociedades avançadas desde 1950, quando, 
por convenção, se encerra o modernismo (1900-1950)” (p. 07). 
Nasce com a arquitetura e a computação nos anos 50. Toma 
corpo com a arte Pop nos anos 60. Cresce ao entrar pela 
filosofia, durante os anos 70, como crítica da cultura ocidental. 
E amadurece hoje, alastrando-se na moda, no cinema, na 
música e no cotidiano programado pela tecnociência (ciência + 
tecnologia invadindo o cotidiano com desde alimentos 
processados até microcomputadores), sem que ninguém saiba 
se é decadência ou renascimento cultural (SANTOS, p. 7-8). 

 
 Percebemos a partir deste excerto, que o mundo pós moderno é um 
lugar onde tudo acontece de maneira ágil, marcado pela dinamicidade, pelas 
mudanças súbitas e recorrentes. As palavras de Santos (2000) confluem para o 
entendimento do estilo moderno, veloz e fugaz de “Zap”: um conto atual, 
dinâmico, moderno, real, concreto e que reproduz cenas cotidianas, vividas 
pelos seres mortais da sociedade contemporânea atual e que traz um símbolo 
da modernidade: a televisão.  
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 O conto inicia-se com a personagem declarando-se apegada ao objeto 
do mundo tecnocrático: a Televisão. Ela admite não saber viver sem tal 
instrumento e ainda reconhece a ineditidade do aparelho com controle remoto. 
“Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para o outro”. 
O verbo Mudando, no gerúndio, reforça o cerne constitutivo da era pós 
moderna. A mobilidade, as mudanças, a inconstância, fazem parte do universo 
contemporâneo, como elucida Terry Eagleton (2010), “[...] O pós-modernismo é 
cético a respeito de verdade, unidade e progresso, opõe-se ao que vê como 
elitismo na cultura, tende ao relativismo cultural e celebra o pluralismo, a 
descontinuidade e a heterogeneidade.” (p. 27). Essa descontinuidade é 
mantida na narrativa do conto “Zap”: “Estou num canal, não gosto – zap, mudo 
para outro”.  
 A linguagem utilizada, pertinente ao gênero conto, outra importante 
característica a ser observada no texto, viabiliza o risível, marca estilística de 
Moacyr Scliar. A personagem mostra-se confortável com a sua condição de 
possuidor de um controle remoto, que proporcionou a abolição dos movimentos 
de ir e vir até a TV, para a troca de canais. Há uma celebração nesse 
interrompimento, nesse boicote à movimentação física. O próprio título do 
conto “Zap” conota a ideia da rapidez, da agilidade, que os instrumentos da 
modernidade proporcionam aos seres humanos. Basta um clique no botão do 
controle remoto para se ter acesso à imagem, à informação ou ao 
entretenimento que quiser.  
 A mãe repreende as ações repetidas do filho em frente a um aparelho 
eletrônico, que irredutível atribui à sua implicância, ao abandono do pai. “O seu 
sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo 
depois que nasci, e estou agora com treze anos”. Neste excerto, temos a 
concretização de outra característica, muito em voga por sinal, das sociedades 
atuais: a separação de casais. O abandono da família sempre existiu. Mas na 
contemporaneidade, isto é tão recorrente, que já não causa estranhamento e 
nem pânico em ninguém, até mesmo em um adolescente de 13 anos, como a 
personagem do conto. Determinadas situações tornaram-se mais deglutíveis 
com a contemporaneidade, como referencia Eagleton (2010), “Neste mundo, o 
que é central pode deixar de sê-lo da noite para o dia: nada nem ninguém é 
permanentemente indispensável, e muito menos os executivos de 
corporações.” (p. 36). Ou seja, os núcleos familiares deixaram de ser, há 
tempos o alicerce de formação da personalidade, identidade e caráter humano. 
Hoje, os humanos se encontram e se identificam com outras esferas e 
segmentos sociais, que os fazem sentirem-se acolhidos e protegidos, como 
amigos, o mundo dos vícios, etc. 
 A insensibilidade é percebida principalmente no excerto “Não me 
abandone, Mariana, não me abandone!” Abandono, sim. Não tenho o menor 
remorso”. Este fragmento do conto denota a racionalidade do telespectador, 
que não se sente atraído mais pelos dilemas sentimentais trazidos por uma 
novela. Fato esse muito diferente do que víamos no século passado, com a 
chegada da televisão nos lares brasileiros, em que a telenovela era a principal 
ocupação e divertimento, principalmente do público feminino.  
 E por fim, já no final do conto vemos que o adolescente telespectador 
descobre a figura de seu pai, um roqueiro, em um programa de televisão. A 
situação em que o roqueiro é colocado provoca nele desconforto e angústia, 
porque a apresentadora toca no assunto do filho, perguntando ao roqueiro se 
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seu filho também gosta de rock, resposta esta, que ele não pode dar.  Mas de 
modo também insensível, o pai roqueiro não responde às perguntas da 
apresentadora e começa a dedilhar as cordas da guitarra, e quando 
possivelmente ele iria dizer que o filho ama sim o rock, o adolescente – filho – 
telespectador, zap, muda de canal. Este desfecho da situação é ricamente 
elaborado. Percebemos que não há ressentimentos, mas sim ambivalências. 
Não se sabe ao certo se o desconhecimento pelo pai, dos gostos musicais do 
filho causa, realmente, tristeza em ambos. O filho demonstra uma frigidez 
controlada. Não se exaspera, e sim troca de canal, e em substituição à figura 
velha e antiquada do pai, surge “uma bela e sorridente jovem que está – à 
exceção do pequeno relógio que usa no pulso – nua, completamente nua.” 
Esta bela e sorridente jovem, produto da indústria mercadológica, certamente 
segue os modelos da contemporaneidade. Pela descrição metafórica, o único 
objetivo usado, além do seu corpo na propaganda, é um relógio.  
 Nesta perspectiva, Santos referencia que (2000): 

 
No pós-modernismo preferimos a imagem ao objeto, a cópia ao 
original, o simulacro (reprodução técnica) ao real. Simular por 
imagens, como na TV, que dá o mundo acontecendo, significa 
apagar a diferença entre real e imaginário, ser e aparência. 
Fica apenas o simulacro passando por real. Mas o simulacro, 
tal qual a fotografia a cores, embeleza, intensifica o real. Ele 
fabrica um hiper-real, espetacular, um real mais real e mais 
interessante que a própria realidade. (p. 12). 

 
 Neste sentido, a imagem assume a representação de uma forma real. 
Mascara o real. A mídia, a TV em si, expõe objetos e pessoas que podem ser 
compradas, copiadas, e tudo isso agrada ao telespectador alienado em sua 
poltrona, sem nada para fazer, além de apertar um botão do controle remoto, 
para mudar de canal. O pós-modernismo, que caracteriza o momento histórico 
e estético em que vivemos, e no qual especialmente se enquadra a obra de 
Scliar, decola quando já não se trata mais de ter informação sobre o mundo, 
mas de ter o mundo como informação. (EAGLETON, 2010). 
 O conto “O clube dos suicidas”, assim como o anterior, deixa nítido 
aquilo que já mencionamos acima sobre o estilo de linguagem empregado por 
Moacyr Scliar: o humor, o fantasioso, a linguagem casual, irônica, sagaz, 
paródica e satírica. O conto em questão, de fato, nos apresenta uma narrativa 
sobre os bastidores de um programa de televisão. As situações descritas são 
as mais inusitadas possíveis, porém não distantes da nossa realidade pós-
moderna. Várias personagens, na grande maioria mulheres, aparecem no 
enredo, e todas tentaram cometer algum tipo de suicídio, por meio de 
remédios, de venenos para ratos, querosene, fios de aparelhos elétricos, enfim. 
O narrador, que é o apresentador do programa, o tempo todo se preocupa com 
o fato de a primeira senhora, que tomou Gardenal, tropece no fio do microfone, 
e ao final, de modo irônico, o apresentador oferece o fio do microfone para a 
última personagem demonstrar como foi sua tentativa de suicídio por 
enforcamento.  
 No primeiro caso de tentativa de suicídio, a senhora diz ter tomado dez 
comprimidos de Gardenal, medicamento de uso controlado e muito forte, que 
se tomado em excesso causa alguns distúrbios, podendo inclusive levar o 
usuário a óbito. O motivo deve-se ao infortúnio de ter um marido bêbado e que 
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batia na mesma. O segundo caso foi de uma moça que tomou veneno para 
ratos e que faleceu devido a isso. A terceira tentativa de suicídio foi com outra 
menina que tomou querosene. Esta é uma parte do conto em que o humor e 
sátira aparecem de maneira mais nítida. Comicamente, o apresentador 
pergunta o sabor do querosene e se a menina tentou misturá-lo no guaraná, a 
fim de melhorar o gosto. O penúltimo caso é de um senhor, o único homem que 
aparece no conto, dentre os suicidas. Este foi desenganado pelo médico, mas 
não sabia com qual doença estava. E a última suicida é outra senhora, que 
tenta se matar enforcando-se com o fio do ferro elétrico.  
 Observem que o conto inicia com o caso de uma senhora e termina com 
outro caso de outra senhora, um pouco mais idosa, como na passagem: “Tão 
velhinha”. As demais personagens, à exceção do senhor desenganado, são 
meninas, moças jovens, que sem causas relevantes, queriam tirar suas vidas. 
O conto, basicamente narra uma situação cotidiana, real, recorrente, que 
mesmo em tom satírico, não está distante da cotidianidade dos seres humanos 
pós-modernos, envolvidos por uma esfera de incertezas, de dilemas e dramas 
familiares, problemas sentimentais, situações essas, muito bem parodiadas 
nesse conto, a partir dos modelos atuais de programas televisivos que temos 
em várias emissoras brasileiras, que exploram as misérias humanas, por meio 
da exposição de casos banais e de ignorância em rede nacional de televisão.   
 Outro elemento importante a ser considerado tem relação com o espaço 
e que acontece a narrativa: os bastidores da televisão. Mais uma vez, temos a 
recorrência da temática midiática, tão forte na produção de Moacyr Scliar. É 
válido ressaltar que estamos analisando apenas dois contos, com enfoque 
midiático. O insólito e o fantástico são características muito fortes na escrita de 
Scliar, que podem ser evidenciados em outras obras.  
 Contudo, o conto encerra-se com uma irônica autorização do 
apresentador, que permite a última senhora participante utilizar o fio do 
microfone, para simular sua tentativa de suicídio, tendo em vista que a mesma 
usou em sua casa, um fio de ferro elétrico.  
 A partir desses contos, podemos auferir que, ambos delineiam temáticas 
cotidianas de maneira satírica, irônica e paródica, em uma linguagem acessível 
a todos os públicos e leitores. A problemática central recai na complexidade 
das relações humanas e a sua interação com instrumentos midiáticos 
modernos, como a TV. Revelar as faces dessa complexidade é papel da 
literatura, o que nos permite um conhecimento mais estreito do ser humano e 
das suas relações uns com os outros. Isso fica mais evidente quando 
pensamos esses indivíduos inseridos no contexto da pós-modernidade.  
 Com relação a este fato, Terry Eagleton (2010) enuncia que: 
 

Com o pós-modernismo, a vontade volta-se sobre si mesma e 
coloniza o próprio sujeito tão intensamente volitivo. Dá 
nascimento a um ser humano volúvel e difuso, exatamente 
igual à sociedade que a cerca. (p. 256). 
 
A criatura que emerge do pensamento pós-moderno é 
desprovida de um centro, hedonista, auto inventada, 
incessantemente maleável. Assim, ela se sai esplendidamente 
bem na discoteca ou no supermercado, embora nem tanto na 
escola, no tribunal ou na igreja. (p. 256). 
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 Esse ser humano volúvel e difuso é percebido em todas as personagens 
dos contos analisados acima. A inconstância, o desejo de ser o controlador de 
sua própria existência é visível em ambas as produções de Scliar.  
 
 
3. O CONTO NA SALA DE AULA 
 
 Como pudemos perceber durante a análise do corpus literário acima, 
escrito por Moacyr Scliar, o conto é uma produção estética que serve de base 
para o trabalho com a linguagem em diferentes vertentes, esferas e com 
públicos distintos. Assim, esta materialidade discursiva deve estar presente nas 
atividades em sala de aula sempre que possível, por se tratar de uma produção 
curta, de leitura rápida, assim como os hábitos de nossa sociedade 
contemporânea, que esta habituada à práticas e ações medidas pela brevidade 
e rapidez.  
 A experiência de leitura literária é um elemento essencial na formação 
do ser humano. No entanto, a prática de leitura, assim como qualquer outra 
habilidade linguística deve ser direcionada, ter objetivos próprios para se 
chegar a um determinado fim: o conhecimento.  
 Nas escolas é comum observarmos práticas de leitura desvinculadas de 
um propósito educativo. Pede-se para que os alunos leiam no final da aula, a 
fim de esgotar os últimos momentos do turno, ou ainda que leiam para 
produzirem um resumo ou exercícios sobre a obra lida. Práticas como essas 
não incentivam à leitura. Não possibilitam que os estudantes gostem de ler.   
 Com relação a esta problemática, a autora de “Andar entre Livros” 
(2007) enuncia que: 
 

[...] A escola, lugar privilegiado para estimular o gosto pela 
leitura, muitas vezes não cumpre esta função social. O contato 
de estudantes com os livros costuma seguir roteiros maçantes. 
Oferecem-se títulos defasados e moralizantes para que os 
estudantes leiam, com um prazo estipulado, para no fim desta 
leitura ser avaliados com interpretações reducionistas e 
detentoras de uma única resposta correta. A experiência que 
deveria ser desafiadora torna-se uma tarefa burocrática e sem 
graça. (COLOMER, p. 34, 2007). 
 

 Assim, essas maneiras de abordar a leitura podem afastar os alunos da 
literatura e aqueles que tomam algum gosto pela leitura literária, podem não 
conseguir relacionar as produções artísticas com os contextos sociais e 
humanos, que são engendrados na escrita.  
 O ensino de literatura brasileira, historicamente, é marcado pela 
dissociação entre a realidade do público leitor e seu conteúdo. Se no passado 
o ensino da literatura atendia ao conhecimento dos clássicos gregos e latinos, 
hoje os textos literários servem como pretexto para o ensino da gramática ou 
como mero instrumento de leitura, sem objetivos específicos de interpretação e 
formação social. O sujeito leitor, também não era considerado elemento 
preponderante para o entendimento da obra. Somente com o advento da teoria 
Estética da Recepção, que o leitor passou a assumir um papel importante na 
constituição do sentido da obra/texto.  
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 O objetivo da escola, por ser um espaço legitimado para que os 
estudantes adquiram formação intelectual e social é muito bem discutido por 
Colomer (2007) em seu texto “Andar entre livros”:  
 

[...] Formar os alunos como cidadãos da cultura escrita é um 
dos principais objetivos educativos da escola. Dentro desse 
propósito geral, a finalidade da educação literária pode resumir-
se à formação do leitor competente. O debate sobre o ensino 
da literatura se superpõe, assim, ao da leitura, já que o que a 
escola deve ensinar, mais do que literatura, é ler literatura.” (p. 
30). “[...] O objetivo da educação literária é, em primeiro lugar, 
o de contribuir para a formação da pessoa, uma formação que 
aparece ligada indissoluvelmente à construção da sociabilidade 
e realizada através da confrontação com textos que explicitam 
a forma em que as gerações anteriores e as contemporâneas 
abordaram a avaliação da atividade humana através da 
linguagem. (COLOMER, 2007, p. 31). 
 

 Assim, podemos concluir que o texto literário deve ser lido, interpretado, 
socializado e discutido em sala de aula. Para tal prática é necessário que o 
professor perceba a importância, que a leitura direcionada, organizada e com 
fins educativos e de formação humana tem. Por isso, a formação continuada de 
professores faz-se inevitável, uma vez que são nos encontros de atualização e 
desenvolvimento profissional, que novas ideias, maneiras, propostas de leituras 
são gestadas. A formação do leitor literário como justificação da tarefa 
educativa se integra na maioria das reflexões e dos programas curriculares 
surgidos recentemente, e assim, faz-se necessária a conscientização dos 
alunos para o ato da leitura significativa e com fins educativos.   
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O processo de leitura e interpretação de um texto literário pode revelar 
elementos centrais sobre a produção estética de um escritor. A leitura, quando 
realizada com profundidade possibilita compreender o contexto e fatos 
importantes no tempo da escrita do autor.  
 Como pudemos perceber com a análise dos contos de Moacyr Scliar 
“Zap” e “O clube dos Suicidas”, o tempo histórico retratado é condizente ao 
período e universo de vivência do autor. Scliar é um escritor contemporâneo e 
por isso mesmo, ao entregar-se aos seus textos, impregna-nos mesmos, 
marcas infindáveis de experiências riquíssimas com a linguagem, com 
situações cômicas, irônicas e satíricas do cotidiano pós-moderno.  
 Os contos analisados explicitam características estilísticas do escritor 
gaúcho, tão valiosas ao discurso literário. De maneira rica, dinâmica e objetiva, 
o autor transporta para os textos, temas do cotidiano como os conflitos, dramas 
e transformações eminentes, pelos quais os seres humanos da pós-
modernidade se submetem diariamente.  
 Assim, gostaríamos de enfatizar que o professor tem um papel essencial 
na mediação desses conhecimentos imanentes ao texto literário, como neste 
caso, nos contos de Scliar, motivando e conduzindo os alunos na aventura da 
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leitura, do entendimento do mundo que pode ser descoberto por meio de 
práticas prazerosas e conscientes de leitura.  
 Contudo, os contos mostram-se como riquíssimos instrumentos de 
atividade com a linguagem, com a arte e a formação social, intelectual e 
estética dos alunos, e mais especificamente, com os contos analisados, 
podemos compreender elementos constitutivos da sociedade pós-moderna, a 
fim de interpretar determinadas situações cotidianas, como produto da 
organização e transformação da sociedade ao longo da história.  
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RESUMO  
 
O presente trabalho objetiva abordar a influência da tradição judaica na 
construção identitária da personagem Clara, do romance homoerótico Duas 
Iguais, publicado em 1994, por Cíntia Moscovich. Analisar-se-á de que 
forma se configuram as marcas desta tradição no contexto em que nossa 
protagonista emerge, buscando compreender até que ponto o legado 
cultural judaico influencia no desenrolar da trama criada por Moscovich, 
principalmente no que tange aos valores morais, visto que a obra trata de 
um relacionamento homoafetivo entre duas mulheres, o que foge aos 
padrões culturais judaicos, o que configura tal tradição como fator 
complicador no romance entre Clara e Ana. Para tal análise, lançar-se-á 
mão das contribuições teóricas de Berta Waldman (2002) acerca das 
marcas da tradição judaica na literatura brasileira e José Carlos Barcellos 
(2206), que discute a relação entre literatura e homoerotismo. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura feminina contemporânea; tradição judaica; 

identidade homoerótica. 
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INTRODUÇÃO 
 

A compreensão de que o Brasil em seus mais de 500 anos de história 
recebeu a influência cultural dos diversos povos que aqui se estabeleceram, 
pelos mais diversos motivos, implica na imagem de um povo miscigenado, 
plural, heterogêneo. Esta heterogeneidade diz tanto da diversidade de 
segmentos culturais que aqui foram se integrando, quanto das transformações 
sociais que tal movimento operou. Obviamente, o encontro com o outro 
provoca estranhamento, mas é neste embate que reside a riqueza cultural que 
constitui o povo brasileiro. 

Assim sendo, a influência desses povos recai sobre as nossas mais 
variadas formas de manifestação cultural e, entre elas, a literatura, como 
grande espaço de representações e diálogos entre tais segmentos, 
possibilitando aos sujeitos expressarem suas visões de mundo e, no caso dos 
povos imigrantes, deixarem suas marcas na produção literária. 

É fundamental o entendimento de que, da mesma forma que estes 
grupos influenciaram a cultura brasileira, o processo inverso também ocorre, 
pois, mesmo que os sujeitos inseridos em tais segmentos busquem repassar 

RESUMO: Nesse artigo, objetiva-se abordar a influência 
da tradição judaica na construção identitária da 
personagem Clara, do romance homoerótico Duas 
Iguais, publicado em 1994, por Cíntia Moscovich. 
Analisar-se-á de que forma se configuram as marcas 
desta tradição no contexto no qual a protagonista 
emerge, buscando compreender até que ponto o legado 
cultural judaico influencia no desenrolar da trama criada 
por Moscovich, principalmente no que tange aos valores 
morais, visto que a obra trata de um relacionamento 
homoafetivo entre duas mulheres, o que foge aos 
padrões culturais judaicos. Essa tradição configura-se 
como fator complicador no romance entre Clara e Ana. 
Para tal análise, lançar-se-á mão das contribuições 
teóricas de Berta Waldman (2002) acerca das marcas da 
tradição judaica na literatura brasileira e José Carlos 
Barcellos (2206), que discute a relação entre literatura e 
homoerotismo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura feminina contemporânea; 
tradição judaica; identidade homoerótica. 
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para as gerações futuras os valores de sua tradição, esta já se apresentaria 
modificada, ao passo que o movimento da história opera sobre todas as coisas.  

Historicamente, a vinda do povo judeu para o Brasil ocorreu em dois 
momentos diferentes, mas que tem entre si, enquanto semelhança, uma 
atmosfera de conflito: primeiramente, judeus vieram para o Brasil ainda no 
período colonial, após terem se instalado em Portugal, fugindo da Inquisição. 
Mais tarde, em fins do século XIX até meados do século XX, os judeus, assim 
como tantos outros povos, chegam a nosso país para substituir a mão-de-obra 
escrava.  

Gerson Luiz Roani (2008) comenta que, na contemporaneidade, ao 
passo em que as relações entre culturas diversas se revelam cada vez mais 
estreitas, buscam-se mecanismos que possam amenizar ou ainda neutralizar 
as diferenças, buscando cada vez mais a criação de uma “consciência 
globalizada”. Porém, tal tentativa pode, ao invés de unir os povos, criar ainda 
mais fissuras, pois, devido a grande diversidade cultural, o mais correto seria 
valorizar cada segmento em seu contexto. 

A cultura judaica aparece no Brasil neste contexto plural, impondo sua 
marca, mas, assim como as demais manifestações culturais, sofre influência 
deste novo meio no qual se insere, o que não minimiza sua importância 
enquanto constituinte desta identidade heterogênea do povo brasileiro, 
recaindo também, como já fora dito, no campo da literatura, ao passo em que é 
possível encontrar suas influências na produção de autores como Cíntia 
Moscovich, que aqui será abordada. 

Berta Waldman, em sua obra Entre passos e rastros (2003), elabora um 
panorama acerca da presença da cultura judaica nas obras de autores 
contemporâneos brasileiros, abordando desde a figura do estrangeiro até a 
forma como elementos próprios da cultura judaica são representados na 
produção literária de sujeitos que ora pertencem ao judaísmo, ora apenas 
buscam demonstrar sua visão sobre como este povo se inseriu em nosso meio, 
modificando-o e sendo modificado, contribuindo para a produção literária com 
motivos, imagens e temas diversos e que influenciaram toda uma produção 
quando os judeus fizeram contato com o ocidente. 

Nesse sentido, Maria Zilda Cury (2007), no artigo “Geografias da 
Modernidade”, aponta que, na contemporaneidade, há dois tipos de narrativas 
que se destacam e refletem aspectos do que seria a pós-modernidade. De um 
lado, as narrativas que refletem questões relacionadas à violência da realidade 
urbana como, entre outras, a exclusão social e a globalização. Por outro, obras 
que enfatizam os mecanismos da memória coletiva, histórica e social, 
revisitando a história recente do país. 

Nesse segundo caso, insere-se o romance Duas Iguais, de Cíntia 
Moscovich, que procura recuperar elementos da história brasileira por meio dos 
seus interstícios. Assim, nesse trabalho, busca-se analisar as marcas da 
cultura judaica na obra e sua influência nos destinos das personagens Clara e 
Ana. Elas se envolvem afetivamente na adolescência, mas, pelo fato de Clara 
integrar o contexto social judeu, na Porto Alegre dos anos 70, período marcado 
pela ditadura, o romance entre elas sofrerá a interferência do meio altamente 
repressor  e intolerante em relação às relações homoafetivas. 

 
  

1. O SISTEMA PATRIARCAL JUDAICO EM DUAS IGUAIS 
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O romance de Cíntia Moscovich conta, por meio da voz da narradora-

personagem Clara, a história de amor vivenciada entre ela e sua colega de 
escola, Ana. Clara emerge de um contexto familiar judaico e o cenário deste 
romance é um bairro judaico, na cidade de Porto Alegre, em fins do período da 
ditadura militar. Já Ana não concebe tal religião, sendo que seus pais são 
vistos como subversivos, pois a sociedade suspeita que eles estejam 
envolvidos com grupos comunistas. Quando Ana é transferida para a escola 
judia que Clara freqüenta, chama a atenção de todos, pois não integrava a 
mesma tradição que, até então, era comum a todos. As duas acabam por se 
envolverem amorosamente, o que causa desconforto tanto em seus lares como 
no colégio.  

Assim, a história de amor das duas sofre pressão em vários contextos, 
mas, focalizando as atenções sobre o contexto familiar de Clara, percebe-se 
como o fato desta emergir da tradição judaica e por ter uma estreita relação 
com seu pai, relação esta que se revela mais intensa e dotada de maior 
cumplicidade que com sua mãe ou qualquer outra pessoa, faz com que o 
drama seja ainda maior, pois decidir por dar continuidade ao relacionamento 
seria ir contra os ensinamentos de seu pai. 

Sendo uma das três principais religiões abraâmicas, junto ao islamismo 
e cristianismo, a religião judaica prevê em sua estrutura social o papel do 
patriarca como figura central no contexto familiar, o que é visível em Duas 
Iguais, uma vez que todos os componentes da família de Clara submetem-se 
aos ensinamentos e imposições do pai. O autoritarismo do pai de Clara revela-
se, por exemplo, quando este percebe a estreita relação que sua filha firmara 
com Ana, principalmente após começarem a trabalhar no jornal da escola, 
atividade que ele já não julgava adequada pelas circunstâncias políticas 
daquele momento. Assim, como forma de separá-las ordenou a escola que as 
adolescentes ficassem em turmas diferentes: 

 
Quando as aulas reiniciaram, ficamos sabendo que nossas 
turmas não seriam as mesmas. Não estaria na mesma sala de 
Aninha e todos os nossos esforços para que estivéssemos 
juntas foram inúteis. A diretora fora inflexível: meu pai dera a 
ordem, alegando que meu rendimento já não era o mesmo e 
que, se eu quisesse ser responsável pelo jornal, esse era o 
preço. (MOSCOVICH, 2004, p. 44) 

 
Ao longo da narrativa, Clara vai demonstrando o quão fundamental fora 

a figura de seu pai nas decisões por ela tomadas. Por se tratar de um romance 
de memórias, percebe-se, pela voz da narradora, a dificuldade com a qual ela 
se depara na ausência de tal figura quando se faz necessário algum tipo de 
escolha.  

Apesar de demonstrar profunda admiração por seu pai e ver nesta 
figura o exemplo que deveria ser seguido e perpetuado pelas próximas 
gerações, Clara adverte sobre a dualidade da relação entre ambos, quando 
declara que “decididamente, meu pai era uma pessoa difícil. Eu o adorava e o 
temia.” (2003, p.21). A declaração da narradora reflete a submissão que a filha 
tem diante do pai, pois o sentimento de temer tal figura implica em tomar 
atitudes que não firam os valores por ele concebidos. 



 

 113 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

Um contexto familiar patriarcal demonstra-se intolerante a todo e 
qualquer comportamento que possa comprometer sua perpetuação, visto que a 
tradição está acima de qualquer desejo dos sujeitos. Assim, para que Clara 
conseguisse viver plenamente seu relacionamento com Ana, seria necessário 
uma ruptura com a tradição familiar que lhe fora transmitida. Contudo, diante 
das circunstâncias, tal ruptura não ocorre a princípio, visto a separação do 
casal: Ana exila-se em Paris, enquanto Clara continua no Brasil e casa-se com 
Vitor. 

Outro ponto relevante em relação à figura do patriarca na tradição 
judaica é a submissão da mulher ao marido, que está intrinsecamente 
relacionada com a questão financeira,. Desse modo, evidencia-se na obra que, 
após alcançar estabilidade financeira, o próximo intuito do homem seria 
encontrar uma esposa e com ela constituir uma família, no mais rigoroso 
padrão judaico, o que lhe concederia filhos que teriam obrigatoriamente que 
dar sequência à tradição. Assim, segundo os planos do patriarca da família, 
seria fundamental que um filho homem nascesse para dar continuidade aos 
negócios familiares, no caso uma construtora, porém, ao invés de um filho, o 
destino concede-lhe primeiro uma menina, o que lhe fez mudar seus planos, 
mas não seus intuitos. Por isso, o pai de Clara “decretou que a primogênita iria 
sucedê-lo na construtora. Melhor: casando-se a menina Clara, podia destinar 
ao genro uma participação na empresa” (MOSCOVICH, 2004, p.105).  

Tal divisão de papéis desvela uma compreensão da cultura judaica 
marcada por uma visão binária de gênero, possibilitando o entendimento que, 
para tal segmento, homens e mulheres terão seus papéis sociais definidos de 
acordo com o sexo.  

Embora o pai de Clara nunca tenha falado abertamente que tinha 
conhecimento do relacionamento amoroso entre ela e Ana, suas atitudes ou 
até mesmo seu silêncio, em alguns momentos, fazem com que a protagonista 
note que ele é contrário ao relacionamento, o que abala a estreita relação de 
ambos. 

Antes de tais conflitos, Clara definia seu pai como o “dono de todas as 
respostas, todas, mesmo aquelas não reveladas” (2003, p. 60): era a ele a 
quem ela sempre recorria quando necessitava de ajuda para a resolução de 
seus problemas, mas, conforme a relação entre as adolescentes era 
evidenciada, ”o pai transformara-se, finalmente, em todas as dúvidas” (2003, p. 
60). 

Sendo o patriarca uma figura fundamental para a cultura judaica, a morte 
do pai de Clara implica na desestruturação momentânea da família, fenômeno 
muito bem ilustrado na imagem da mãe de Clara que, diante da perda do 
marido, revela sua fragilidade frente à solidão: 

 
E como ela se tornara, da noite para o dia, aquela coisa tão 
patética, tão quebradiça, tão distante do ser potente que havia 
sido, tão diferente de uma esposa, de uma mãe, de uma 
mulher jovem? Envelhecera naquelas semanas; a pele se 
vincava nos cantos da boca, a provação marcando um sulco 
fundo na testa, junto à ponta do nariz. (MOSCOVICH, 2004, p. 
67)  
  

Assim, a fragilidade detectada na mãe de Clara após a perda de seu 
marido reflete esta visão de dependência da mulher em relação ao homem no 
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sistema patriarcal. Os estudos na contemporaneidade, ressaltam-se aqui as 
contribuições do feminismo, em relação ao gênero, contrapõem-se com tal 
visão, vista a pluralidade de práticas sociais que se apresentam de modo a 
subverter uma hierarquia de gêneros, ou ainda, restringir definições de sexo, 
gênero e identidade apenas pelo viés moral ou biológico, assim, a construção 
cultural que submete a mulher à figura do homem não é algo a ser vencido na 
contemporaneidade. 

Elódia Xavier, em sua obra Declínio do patriarcado: a família no 
imaginário feminino, ressalta que os estudos feministas buscam contrapor-se 
ao legado do imaginário patriarcal em relação aos papéis sociais dos sujeitos, 
que pauta-se no binarismo de gênero para legitimar a supremacia do masculino 
sobre o feminino  

 
A ótica feminista, deslocada do centro, percebe o que o olhar 
anestesiado pela cultura patriarcal ignora. O feminino, 
enquanto modo peculiar de ler o mundo, entende a realidade 
como um construto; dentro desta concepção o sexo (fato 
biológico) não predetermina o gênero ( fato construído). Além 
disso, com sua postura antipatriarcal, o feminismo se ocupa 
em demolir a hegemonia de um gênero sobre o outro. (1998, 
p.64) 
 

Esta visão corrobora com o trabalho desempenhado pela literatura de 
autoria feminina na contemporaneidade que seria o de dar voz às mulheres 
que historicamente foram silenciadas pelos homens. Esse silêncio do feminino 
prevaleceu sobre a produção literária até fins do século XIX. 

O casamento de Clara e Vitor representa, no romance, uma “vitória” da 
tradição judaica em relação às práticas dos sujeitos que tentam contrapor-se à 
ela. Vitor vem sacramentar, com o casamento, o destino que o pai de Clara, 
ainda em vida, havia idealizado para sua primogênita.  

Assim, em Duas Iguais, tem-se um conflito gerado pelas imposições de 
uma tradição totalmente arbitrária e rígida frente ao relacionamento 
homoafetivo das personagens, sendo que as escolhas dos sujeitos acabam por 
serem realizadas de forma a submeterem-se ao sistema patriarcal judaico. 
 
 
2. CONFLITO SOBRE A IDENTIDADE HOMOERÓTICA 
FRENTE À TRADIÇÃO JUDAICA EM DUAS IGUAIS 

 
A narrativa em primeira pessoa no romance Duas Iguais revela o drama 

vivenciado por Clara, frente à descoberta de um sentimento por sua amiga de 
escola e que vai contra os ensinamentos de sua tradição. Oriunda de um lar 
judaico, Clara precisará passar por cima de valores até então fundantes para 
sua percepção de mundo. Esses valores, frente ao “amor proibido” que sente 
por Ana, acabarão por revelarem-se frágeis.  

A intransigência que a tradição implica para seus componentes diz da 
definição de papéis sociais inalteráveis, quaisquer que sejam as vontades dos 
sujeitos, estes não podem opor-se àquilo que historicamente fora legitimado 
pelo grupo.  
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Se por um lado, Clara é uma descendente de judeus; por outro, Ana 
não compartilha de tal crença, polarizando as personagens em lugares distintos 
e, embora as adolescentes compartilhem o mesmo drama, os modos de 
enfrentamento serão distintos. Tal distinção está atrelada aos ensinamentos 
que cada uma recebeu. 

Em relação às discrepâncias entre os costumes dos imigrantes judeus e 
o povo brasileiro, Waldman afirma que  

 
Quando se pensa a conjunção do ser judeu e do ser brasileiro, 
vê-se que são termos que não caminham juntos. Cada um 
deles carrega um conjunto de referentes ligados a realidades 
históricas, políticas, sociais e afetivas diferentes. Mas é 
possível, e a literatura o faz, escavar os entrelugares, o ponto 
de intersecção de identidades, línguas, culturas, tradições, que 
evita a polaridade de binários, forjando uma terceira posição 
que reconhece as duas outras, mas flui em trilho próprio. 
(2003, p. XX) 
 

Assim, a literatura permite forjar tais encontros de modo a revelar que 
há sim a possibilidade de enfrentamento das diferenças culturais sem resvalar 
em valorações de superior ou inferior, correta ou incorreta, de acordo com esta 
ou aquela concepção cultural. Desse modo, o encontro promove um terceiro 
olhar, isento de pré-julgamentos, pois, buscar-se-á uma visão da totalidade que 
o encontro entre as culturas promove. 

Sendo o judaísmo um sistema religioso dotado de rigorosos padrões 
morais, ditando normas de conduta a serem seguidas e condenando quaisquer 
“desvios”, uma relação amorosa entre pessoas do mesmo sexo se revela 
totalmente inapropriada e inadmissível. No Torá, livro sagrado dos judeus, 
encontramos a seguinte observação em relação à homossexualidade: “[Um 
homem] não deve deitar com um homem como se deita com uma mulher; isto é 
uma toeva ("abominação")”. (Levítico 18: 22). Embora a passagem aplica-se às 
relações homoafetivas entre homens, o mesmo vale para as mulheres. É válido 
lembrar que, segundo a Bíblia, as cidades de Sodoma e Gomorra foram 
destruídas, pois dentre os vários pecados que seus habitantes vinham 
cometendo estava a homossexualidade.  Abraão, o messias para a tradição 
judaica, tentou salvá-los, buscando entre eles pessoas íntegras, mas não foi 
possível. Esta emblemática passagem das sagradas escrituras mostra a 
intolerância religiosa frente às relações homoafetivas, sendo que este é um 
pecado passível de punição. No caso do romance entre Clara e Ana, a punição 
que ambas recebem é a sonegação do amor frente às pressões sociais.  

Ao condenar a prática homossexual, os sujeitos, que a concebem, são 
postos à marginalidade, atribuindo-lhes um status de inferioridade em relação 
aos demais, criminalizando as ações destes que se opõem aos ensinamentos 
judaicos. Assim, o relacionamento de Clara e Ana torna-se uma atividade 
“clandestina”, situação está que o casal acaba por não suportar, resultando na 
separação. 
 
3. REPRESENTAÇÃO DA CULTURA JUDAICA NO 
ROMANCE DUAS IGUAIS, DE CÍNTIA MOSCOVICH 
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Cíntia Moscovich buscou, em sua obra, ressaltar, por meio das 
memórias da personagem Clara, o quão difícil é para uma mulher subverter a 
tradição que seu meio social lhe impõe.  

A tradição judaica surge nesse contexto como elemento mediador da 
compreensão de mundo que os sujeitos a concebem irão construir, pois as 
normas estabelecidas culturalmente dentro de um sistema, no caso a religião 
judaica, influenciarão nos juízos de valor que os indivíduos realizam sobre o 
outro, bem como sobre si mesmos. Esta compreensão determinará os papéis 
que cada um deverá desempenhar, bem como quais serão as normas de 
conduta que a moral prevista neste segmento religioso impõe sobre suas 
relações sociais. As personagens, situadas em tal contexto cultural, são 
envolvidas em um cenário de conflitos pessoais, os quais pedem aos sujeitos 
soluções plausíveis com os ensinamentos. 

No romance Duas Iguais, as marcas da cultura judaica aparecem de 
duas formas: ou em parágrafos soltos, de caráter explicativo sobre algum 
elemento que a cultura judaica concebe, isolados da narrativa ou por meio de 
fatos rememorados pela narradora e contextualizados às situações vivenciadas 
pelas personagens.  

Um dos momentos em que fica mais evidente o peso da tradição 
judaica na vida de Clara é no momento em que seu pai adoece e depois vem a 
falecer.  Nesse momento da narrativa, todos os ritos em relação ao trato com a 
morte são expostos pelo viés judaico.  

O capítulo intitulado ‘A viagem’ inicia-se com uma explicação sobre o 
significado do cemitério na tradição judaica:  

 
                                   Em hebraico, um cemitério é chamado bet kewarot – a casa ou 

lugar dos túmulos; porém mais comumente bet há-Chajim – a 
casa ou jardim da vida; ou bet olam – a casa da eternidade. 
Em outras palavras: nomes cujos sentidos expressam a 
crença na transcendência da vida. (2003, p. 53) 

 
Embora tal capítulo relate a viagem realizada pela família de Clara para 

o tratamento de seu pai, a verdadeira viagem que o título busca abordar é a 
que todos (referindo-se aos judeus) irão fazer um dia quando transcenderem 
do plano terreno para o espiritual, visto que o judaísmo detém a crença de que 
a alma é imortal. Segundo essa religião, enquanto o corpo humano/terreno 
perece, a alma jamais morrerá, pois ela faz parte da dádiva que é o sopro de 
vida que D'us ( Deus na tradição judaica, originalmente grafado na forma 
impronunciável YHWH) concedeu ao primeiro homem da Terra. Assim, como o 
sopro de vida veio de D’us a “Ele” retornará, o que o Rei Salomão resumiu 
quando disse: "O pó retornará ao solo como antes, e o espírito retornará a D'us 
que o concedeu." (Cohêlet 12:17). 

Tais cuidados com relação aos mortos se revelam numa seriedade 
ainda maior na obra de Moscovich, ao passo em que se trata do falecimento do 
pai de Clara, patriarca da família, o que comove a todos, mas principalmente à 
narradora, visto a estreita relação que ambos possuíam. Assim, são expostos, 
ao longo deste capítulo e dos que seguem, todo o rito judaico no tratamento da 
eminência da morte e suas póstumas interferências nas vidas daqueles que 
continuam a viver, mas agora sem sua figura central. Tal situação é sanada no 
romance quando a mãe de Clara casa-se com seu tio, que passou a conviver 
com a família após a morte do pai de Clara e aos poucos vai ocupando o 
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espaço que outrora fora de seu irmão, reestruturando o patriarcado no seio 
familiar. 

Mesmo o judaísmo concebendo um modelo de organização familiar 
patriarcal, a figura da esposa é muito importante, sendo ela o centro do lar 
judeu. Assim quando os rabinos utilizam a expressão “sua casa” referem-se à 
“sua mulher”, por isso, frente à morte do patriarca, nada mais adequado que 
outro venha ocupar a sua casa. 

Outro preceito judaico bastante enfatizado em relação ao trato com os 
mortos é o respeito que todos devem para com aqueles que partiram, sendo 
totalmente inadequada a perturbação da paz destes. 

 
Qualquer ato estranho ao respeito com os mortos é proibido 
num cemitério, estando banidas de seu terreno e instalações 
quaisquer atividades em desacordo com este preceito. A lei 
judaica, conforme o Talmude, manda que se garanta aos 
mortos a eterna inviolabilidade de seus túmulos. 
(MOSCOVICH, 2004, p.54). 
 

A cultura judaica tem na família sua principal preocupação. Esta deve 
manter-se unida em toda e qualquer situação, sendo preservada seja qual for o 
problema que se apresente. Esta noção de unidade fica muito evidente em 
Duas Iguais, sendo que a família de Clara, como representante dos preceitos 
judaicos, mantém costumes como o ritual das refeições, que é feito sempre 
com todos presentes, sendo que cada um possui um lugar demarcado na 
mesa: “o pai tomaria seu lugar num instante, de frente para a porta, vindo, 
ainda sem gravata, com a camisa engomada, o colarinho armado por 
barbatanas, o jornal debaixo do braço” (MOSCOVICH, 2004, p.20), 
principalmente pai e mãe que são os responsáveis por transmitir os 
ensinamentos judaicos a seus filhos para que estes se desenvolvam enquanto 
verdadeiros discípulos do messias. Tais ensinamentos consistem em 
reproduzir o sistema patriarcal judaico, com base na crença religiosa da própria 
criação do homem e da mulher, sendo que a primeira mulher, Eva, foi originada 
da costela de Adão, e o mito do pecado original recai sobre o ato desobediente 
da mulher.1 

 
Que a mulher aprenda em silêncio com total submissão. Não 
permito que a mulher ensine nem se arrogue autoridade sobre 
o marido, mas permaneça em silêncio. Pois o primeiro a ser 
criado foi Adão, depois Eva. E não foi Adão que se deixou 
iludir e sim a mulher que, enganada, incorreu em 
transgressão.   
 
Mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor. 
De fato, o marido é a cabeça da sua esposa, assim como 
Cristo, salvador do Corpo, é a cabeça da Igreja. E assim como 
a Igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres 
sejam submissas em tudo a seus maridos.   

 

                                                           
1 Os trechos a seguir foram retirados da Bíblia. Op. Cit. São citados os seguintes livros 
respectivamente: 1 a Carta de São Paulo a Timóteo, 2:11-14; Carta de São Paulo aos Efésios, 
5:22-24. 
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Um aspecto bastante característico da cultura judaica é o guisheft, que 
consiste em um pequeno comércio que tem como finalidade principal garantir a 
segurança econômica familiar através das gerações. No caso da família de 
Clara, este pequeno negócio seria uma construtora. Para dar continuidade ao 
negócio familiar, seria então necessário um filho primogênito para ocupar o 
lugar de seu pai quando este viesse a falecer, porém primeiro veio Clara, o que 
não impediu seu pai de dar cabo a seu plano, pois ele pensa que casando 
Clara seu genro assumiria o guisheft. O desejo do pai de Clara em casá-la, 
para que seu futuro genro assuma os negócios da família, demonstra a 
preocupação com a manutenção de tal estrutura, ignorando que a jovem possa 
ter seus próprios planos. 

Clara torna-se jornalista, fato que a princípio incomoda seu pai, visto o 
contexto histórico no qual as personagens estão inseridas – anos finais da 
ditadura militar –, assim a profissão de jornalista tinha seus riscos, tornando-se 
inapropriada, principalmente quando se trata- de uma mulher a seguir tal 
profissão. 

Vista a separação do casal e a fuga de Ana para a França, Clara fica, 
por alguns anos, sozinha, mas tudo muda quando conhece Vitor, com quem 
vem a se casar. Porém, passados apenas três meses após o casamento, 
ocorre um inesperado reencontro com Ana, que retornou ao Brasil para ver 
seus pais.  

O reencontro serviu para abrir as feridas que o tempo mal pôde cicatrizar 
e, ao final desta cena, tem-se uma referência a uma passagem bíblica. Quando 
Clara, ao sair da casa dos pais de Ana, local onde o casal se amara por tantas 
e tantas vezes, evita olhar para a figura que a espiava da porta principal, 
dizendo “Não olhei para trás: se olhasse, seria maldita, certamente me 
transformaria em uma estátua de sal” (2004, p. 159). Essa é uma alusão à 
figura bíblica da Mulher de Ló, que embora advertida pelo marido, olhou para 
trás quando partia em fuga da destruição de Sodoma e Gomorra.  

Clara representa, neste contexto, uma figura paradoxal, multifacetada, 
que une, ao mesmo tempo, os ensinamentos que sua família lhe passara e 
aquilo que sua experiência com o mundo que Ana lhe vem apresentar.  Se o 
povo judeu é tido como os estrangeiros em terras brasileiras, poder-se-á 
concluir que Ana era a estrangeira naquele bairro de Porto Alegre onde 
conhecera Clara, pois durante este período ela era a única figura que se 
contrapunha com os demais e exatamente por isso chamara a atenção para si 
quando ingressou na escola judia do bairro. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao criar um romance que tem como pano de fundo as tradições 

culturais oriundas da migração judaica para o Brasil e seu encontro com uma 
realidade que traz à tona a fragilidade da tradição frente ao movimento da 
história e, consequentemente, dos sujeitos que a compõe, Cíntia Moscovich 
põe em jogo a dialogia entre tais culturas, sem cair nas limitações que a 
história tradicional implicava em relação a esse ser estrangeiro em um novo 
contexto social/nacional.  

Perceber na criação literária contemporânea marcas de segmentos 
culturais como o judaico, permite o diálogo e relações de intertexto, 
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possibilitando polemizar acerca de temas tão delicados como a 
homossexualidade. Dessa forma, tradição e ruptura se encontram nesse 
choque com uma nova realidade. 

Cíntia Moscovich cria em seu romance, através das memórias da 
narradora Clara, um panorama sobre a cultura judaica enquanto problemática 
da cultura humana, não cabendo delimitações binárias dos papéis de gênero 
em detrimento da pluralidade encontrada.  

Sendo a literatura campo de expressão humana pela ficção, ou seja, 
forjar verdades no campo imaginário, mas com vistas aos problemas sociais, 
lançar mão do uso da mesma com a finalidade de desvelar a falsa ideia de 
neutralização do outro ou ainda de fenômeno sem embates e rupturas, faz-se 
necessário.  

Moscovich buscou compor uma obra de modo a mostrar as amarras 
sociais que, muitas vezes, impedem que os sujeitos ajam apenas seguindo 
seus desejos, vista a submissão a qual são relegados por estarem inseridos 
nesta ou naquela doutrina religiosa, por exemplo. No caso de Clara o contexto 
familiar judaico influencia em suas atitudes até o momento em que esta 
percebe a eminência da perda do objeto de desejo: Ana, e assim que, 
finalmente, faz a opção, de acordo com seus reais desejos, abre mão dos 
ensinamentos tradicionais, realizando o movimento de ruptura e provocando-
nos a refletir a condição do sujeito frente às convenções sociais. 
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RESUMO  
 
Dalton Trevisan, autor paranaense conhecido principalmente pelo seu 
comportamento antissocial e reservado, optou por construir uma obra 
literáriaum tanto fora do comum, de maneira irônica, na qual mostra o lado 
cru e desnudo da sociedade pós-moderna. Sua narrativa apresenta 
temática irreverente e irônica, cenários que demonstram a dura realidade 
ambientada em Curitiba, com seus personagens anônimos e de “vida 
comum”, os quais são gradualmente apagados pela sociedade. Toda a 
construção da obra faz o leitor se aproximar e até se identificar com tais 
situações. Observa-se que uma “identidade comum” transpassa todos os 
seus personagens, que se encontram na coletânea de contos Em busca de 
Curitiba Perdida, de 2004. Este trabalho, portanto, se dedicará à análise do 
conto “Senhor meu Marido”, no qual pode ser observadoo papel falho da 
figura paterna, principalmente no que se refere à vida extraconjugal da 
mulher. Sendo assim, a análise terá como base teórica os estudos acerca 
da relação entre o pós-modernismo e a construção da  identidade das 
personagens  de, entre outros autores, Santos (2000),   Bauman (2001, 
2005) e Hall (2011). 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Dalton Trevisan; identidade cultural; personagens 

anônimos. 
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RESUMO  
 
O gênero literário fantástico, bastante característico da literatura latino-
americana, surge no Brasil a partir do século XX. Um dos precursores foi o 
escritor mineiro Murilo Rubião, que dedicou-se exclusivamente à escrita de 
contos fantásticos. Tal gênero é marcado pelo emprego constante de 
elementos sobrenaturais em meio ao cotidiano das personagens, 
ocasionando a hesitação diante dos acontecimentos. Dado o interesse pelo 
estudo do uso do fantástico como forma de evidenciar o patriarcalismo 
presente na sociedade, este trabalho tem como foco a análise do conto 
“Aglaia”. A narrativa é formada por elementos naturais e por elementos 
insólitos, que causam hesitação no leitor no decurso de todo texto. Esse 
conto representa o contexto social do século XX, bem como os problemas 
encontrados nessa sociedade moderna, que ainda não se libertou 
totalmente do modo de vida patriarcal. Por meio da análise dos elementos 
fantásticos presentes no conto “Aglaia”, pretendemos mostrar como tais 
recursos influenciam na configuração da personagem protagonista e 
destacam sua condição de mulher que desrespeita, juntamente com o 
marido, as regras tradicionais de casar para procriar, o que faz com que ela 
acabe arcando com as consequências da procriação sozinha. Para tanto, 
este trabalho embasa-se nos estudos teóricos sobre o gênero fantástico 
(TODOROV, 2004; VOLOBUEF, 2000; RODRIGUES, 1988 e GOULART, 
1995) e sobre a crítica literária feminista (BOURDIEU, 2002; ZOLIN, 2009). 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: literatura fantástica; conto rubiano; crítica feminista. 



 

 122 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

CONTO FANTÁSTICO  
RUBIANO “AGLAIA”:  
CONDIÇÃO FEMININA  
QUE DESAFIA AS LEIS 
PATRIARCAIS DA  
PROCRIAÇÃO 
Gessica Zavadoski Gomes (FECILCAM) 
Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (FECILCAM) 
Co-orientadora: Daiane da Silva Lourenço (UEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Nesse trabalho abordaremos algumas reflexões a respeito do gênero 
fantástico, bem como da crítica feminina que perpassa no conto “Aglaia”, de 
Murilo Rubião. O gênero fantástico ganhou destaque no Brasil a partir da 
ditadura militar, no século XX. Diferentes são as características desse gênero, 
visto que, em cada época distinta se atribui elementos e teorias novas ao 

RESUMO: O gênero literário fantástico, bastante 
característico da literatura latino-americana, surge no 
Brasil a partir do século XX. Um dos precursores foi o 
escritor mineiro Murilo Rubião, que se dedicou 
exclusivamente à escrita de contos fantásticos. Tal 
gênero é marcado pelo emprego constante de elementos 
sobrenaturais em meio ao cotidiano das personagens, 
ocasionando a hesitação diante dos acontecimentos. 
Dado o interesse pelo estudo do uso do fantástico como 
forma de evidenciar o patriarcalismo presente na 
sociedade, este trabalho tem como foco a análise do 
conto “Aglaia”. A narrativa é formada por elementos 
naturais e por elementos insólitos, que causam hesitação 
no leitor no decurso de todo texto. Esse conto representa 
o contexto social do século XX, bem como os problemas 
encontrados nessa sociedade moderna, que ainda não 
se libertou totalmente do modo de vida patriarcal. Por 
meio da análise dos elementos fantásticos presentes no 
conto “Aglaia”, pretendemos mostrar como tais recursos 
influenciam na configuração da personagem protagonista 
e destacam sua condição de mulher que desrespeita, 
juntamente com o marido, as regras tradicionais de casar 
para procriar, o que faz com que ela acabe arcando com 
as consequências da procriação sozinha. Para tanto, 
este trabalho embasa-se nos estudos teóricos sobre o 
gênero fantástico (TODOROV, 2004; VOLOBUEF, 2000; 
RODRIGUES, 1988 e GOULART, 1995) e sobre a crítica 
literária feminista (BOURDIEU, 2002). 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura fantástica; conto rubiano; 
crítica feminista. 
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fantástico. Portanto, nesse artigo, citamos alguns teóricos que abordam suas 
visões sobre o surgimento e as características principais do fantástico.  

Uma das características importantes nos contos de Rubião é a 
construção das personagens, pois estas vivem uma vida conturbada, com altos 
e baixos, que geralmente as levam a infelicidade e a solidão. Quanto às 
personagens femininas, muitas delas são ousadas, mas ao mesmo tempo 
frágeis, levando-as a se acomodarem ou aceitarem as condições postas a 
mulher nessa época em que prevalecia o patriarcalismo. Essas personagens 
na maioria das vezes acabam sendo julgadas, difamadas e reprimidas, como 
também é o caso dos contos “Bárbara” e “Epidólia” de Rubião. Portanto, o 
escritor leva-nos a uma reflexão da condição da mulher e da iniciativa que a 
mesma pode ter para construir-se como sujeito.  

Murilo Rubião, precursor da Literatura Fantástica no Brasil, escreveu 
apenas contos e dedicou-se exclusivamente ao gênero fantástico. Em todas as 
suas narrativas procurou utilizar-se de elementos naturais, tal qual conhecemos 
no nosso dia a dia, e de elementos sobrenaturais, que ultrapassam as “normas” 
do nosso mundo. Esses elementos se imbricam e dão origem ao gênero 
fantástico.  

Em seus contos, faz contundentes críticas sociais à sociedade industrial 
do século XX. Nesse sentido, nosso foco é procurar entender como os 
elementos fantásticos contribuem para enfatizar a condição da mulher em 
plena sociedade patriarcal. Assim, a personagem do conto ”Aglaia” é 
construída de forma insólita, por meio do exagero, e está inserida em uma 
sociedade androcêntrica.  
 
 
O FANTÁSTICO NO CONTO “AGLÁIA” DO ESCRITOR 
MURILO RUBIÃO 
 
 O fantástico passou por vários processos para chegar a ser considerado 
um gênero, visto que, sua tentativa de explicação vem sendo fundamentada a 
cada época que passa por novos estudiosos. A fim de explicar as diferentes 
fases do gênero fantástico, Volobuef cita Coalla (1994) e as três fases que 
essa escritora define para o gênero. Primeiramente, “em fins do século XVIII e 
começo do XIX, o fantástico exigia a presença do elemento sobrenatural, 
materializando-se o medo na figura de um fantasma ou monstro (a causa da 
angústia está no ambiente externo)”, já “no século XIX, o fantástico passa a 
explorar a dimensão psicológica, sendo o sobrenatural substituído pelas 
imagens assustadoras produzidas pela loucura, alucinações, pesadelos (a 
causa da angústia está no interior do sujeito);” por fim, com uma roupagem 
totalmente nova, o gênero evolui no século XX, tomando para si a linguagem. 
Nesse século, 
 

[...] o fantástico transportou-se para a linguagem, por meio da 
qual é criada a incoerência entre elementos do cotidiano (a 
causa da angústia está na falta de nexo na ordenação de 
coisas comuns, na falta de sentido, no surgimento do absurdo). 
Se antes o insólito era produzido no nível semântico, no século 
XX ele se infiltra no nível sintático (VOLOBUEF, 2000, p. 111). 
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A partir do século XX, portanto, essa literatura tem como principal 
objetivo o desequilíbrio no mundo familiar do leitor. O fantástico, até o século 
XVIII, não era visto como gênero literário, o mesmo só ganhou importância com 
os estudos de Tzvetan Todorov, apresentados em seu livro Introdução a 
Literatura Fantástica, no qual expõe fundamentações teóricas que nos ajudam 
a entender a essência do fantástico. Esse livro também é muito criticado por 
estudiosos contemporâneos, por definir o gênero através de obras escritas no 
século XIX, excluindo o estudo das narrativas contemporâneas. 
 Alguns estudiosos contemporâneos, como Karin Volobuef, Selma 
Calasans Rodrigues, Audemaro Taranto Goulart, David Roas, retomaram a 
definição e caracterização do gênero fantástico e a reelaboraram de acordo 
com suas respectivas épocas e perspectivas.  

Diferente do século XIX, de acordo com Volobuef (2000), a narrativa 
fantástica contemporânea tem como temática a inquietação perante os 
avanços científicos e tecnológicos, bem como os devaneios oníricos ou de faz-
de-conta, as angústias existenciais e psicológicas, e a sensação de impotência 
frente à realidade opressiva. Assim, essa narrativa não evoca medo ou terror, 
como no século XVIII, mas sim, provoca reações no leitor, como: “incômodo, 
surpresa, dúvida, estranhamento, mas também encantamento e riso” 
(VOLOBUEF, 2000, p. 110). Neste sentido, a narrativa fantástica provoca, 
também, um leque de questionamentos ao leitor, fazendo com que ele, através 
deste gênero, efetue 
 

[...] uma reavaliação dos pressupostos da realidade, 
questionando sua natureza precípua e colocando em dúvida 
nossa capacidade de efetivamente captá-la através da 
percepção dos sentidos. Com isso, o fantástico faz emergir a 
incerteza e o desconforto diante daquilo que era tido familiar 
(VOLOBUEF, 2000, p. 112). 
  

Com isso, percebe-se que esse gênero pretende levar o leitor ao 
desequilíbrio do que até então considerava real. Além disso, o fantástico é visto 
como ameaça da desestruturação de uma linguagem coerente, bem como, 
revela problemas e desvenda o cotidiano da sociedade. 

Apesar de o surgimento do fantástico ter provavelmente sido no século 
XVIII, na América hispânica e no Brasil houve o florescimento da literatura 
fantástica somente do século XX (RODRIGUES, 1988). O Brasil produziu 
menos literatura fantástica em comparação a América hispânica, sendo que no 
país, em pleno século XIX, segundo a teórica, o escritor Machado de Assis, em 
Memórias póstumas de Brás Cubas, foi o primeiro que utilizou elementos 
fantásticos. Para Rodrigues (1988), os autores contemporâneos brasileiros que 
mais se destacam nesse gênero são J. J. Veiga e Murilo Rubião. Outros, ainda 
mais modernos, como: Guimarães Rosa, Moacyr Scliar, Lígia Fagundes Telles 
e Flávio Moreira da Costa utilizaram também elementos fantásticos em suas 
obras, mas não se dedicaram, de forma efetiva, a essa forma narrativa. 

Para Borges (2009), definir o surgimento de obras do gênero fantástico 
no Brasil não é tão simples, pois 

 
Existem muitas polêmicas e contradições de pesquisa com 
relação aos indícios da composição literária de gênero 
fantástico no Brasil, principalmente porque algumas delas 
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consideram fantástico tudo aquilo que se contrapõe ao 
realismo e envolve estéticas de ruptura com essa 
característica, de maravilhoso, mágico etc (BORGES, 2009, 
p.7). 

 
 Para o crítico, Álvares de Azevedo, em Noite na Taverna e Macário, foi a 
primeira obra a apresentar indícios de elementos fantásticos. Outros escritores, 
entre eles: Joaquim Manuel de Macedo, Monteiro Lobato, Mário de Andrade e 
Érico Veríssimo também utilizaram esses elementos. 
 Segundo Fonseca (1987), essa dificuldade de designar se uma obra 
brasileira pertence ao gênero fantástico ou não, se dá pelo fato de “não 
contarmos, efetivamente, com uma tradição literária que tenha usado o 
fantástico de maneira mais elaborada, (...) com valores de gênero literário 
próprio” (FONSECA, 1987, p. 165). Apesar de citar autores como Aluísio 
Azevedo, Monteiro Lobato e Guimarães Rosa, que utilizaram elementos 
fantásticos em algumas obras, Fonseca acredita que, no Brasil, o fantástico 
encontra sua especial preferência no conto. 
 Em nossa pesquisa, decidimos abordar contos de Murilo Rubião, pelo 
fato de ter sido um escritor dedicado exclusivamente ao gênero fantástico e a 
contos, e por, em seus contos, apresentar personagens femininas marcadas 
pelo insólito. 
 Murilo Rubião publicou a primeira obra, em 1947, titulada O ex-mágico, 
mas somente alcançou reconhecimento em 1974 com as obras O convidado e 
O pirotécnico Zacarias. O sucesso do escritor se deu principalmente com esse 
último livro, mesmo contendo contos publicados em obras anteriores. Seus 
livros, nessa época, começaram a ser indicados para concursos vestibulares. 
De acordo com Goulart (1995), Rubião ganhou reconhecimento na literatura 
brasileira atual. Suas obras são investigadas como um todo pelos especialistas, 
pois Rubião é um escritor que se atem a pequenos detalhes, com alto grau de 
significação. 

De acordo com Sandra Elis Aleixo (2008), o escritor mineiro Murilo 
Rubião é “único em seu tempo, rompe os padrões do realismo tradicional e não 
compartilha o mesmo regionalismo de Guimarães Rosa, ou a literatura intimista 
de Clarice Lispector” (ALEIXO, 2008, p. 188). Para Aleixo, a literatura desse 
escritor é comprometida com os problemas da realidade da sociedade, bem 
como, aborda situações para reflexão da súbita modernidade.  Ainda segundo 
a pesquisadora, Rubião é conhecido pela sua singularidade de trabalhar com a 
reescritura de contos, pelo uso de epígrafes e também pela criação de 
personagens conturbadas.  
 Conforme Aleixo (2008), as narrativas de Murilo Rubião nunca se 
completam quanto ao processo de reescritura e em quase todos os textos 
contém a temática da metamorfose. Esse caráter circular das obras do escritor, 
através da reescritura, também pode ser visto nas epígrafes bíblicas, por ser de 
natureza profética, portanto, aponta para o futuro, assim pensamos na questão 
do círculo e do infinito. No conto “Aglaia”, a questão do infinito aparece porque 
a protagonista não desejava ter filhos com o esposo, acaba parindo-os mesmo 
tomando os cuidados precisos e isso se repete até o fim da narrativa, 
passando-nos a noção do infinito.   
 A metamorfose também é uma característica comum nos contos. Em 
“Aglaia”, são infindáveis os filhos que a personagem tem. Em “Bárbara” ocorre 
o processo de mutação, que é o aumento do corpo colossal da personagem 
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que engorda a cada desejo. Devido a tais transformações constantes, as 
personagens de Murilo Rubião “não se definem claramente como indivíduos 
singulares, ora pelos diversos nomes que recebem [...], ora pelas 
metamorfoses em outros seres, ora pela falta de um passado que os inscreva 
na História [...]” (ALEIXO, 2008, p. 193). Além de a tendência ao infinito e das 
metamorfoses, de acordo com Jorge Schwartz (1981), Murilo inunda seus 
textos com exageros e hipérboles, de forma aumentativa ou diminutiva. Os 
hiperbólicos pedidos de Bárbara refletem no tamanho do seu corpo colossal, já 
em “Aglaia”, a personagem principal gera filhos com o esposo, mesmo sem o 
contato sexual.  
 Conforme Aleixo (2008), quase sempre as personagens femininas dos 
textos de Rubião são personagens vistas pelo aspecto físico, a fim de induzir o 
parceiro a desejos eróticos. Temos o exemplo de Aglaia, ela “se desnudou: do 
busto despontaram os seios duros. Subiu as mãos pelas coxas dela e pensou, 
satisfeito, que nenhum filho nasceria para deformar aquele corpo” (RUBIÃO, 
2005, p. 189). Para Sandra Elis Aleixo (2008), nas personagens também ocorre 
a ausência de afeto entre elas, ou seja, sempre no final da narrativa, os 
relacionamentos de amizade ou amor acabam obstruídos e sem indícios de 
felicidade, como ocorre em “Aglaia”: a personagem acaba sozinha, parindo 
filhos e pagando uma quantia de dinheiro da sua herança todo mês para o 
esposo. A protagonista permanece infeliz do começo ao fim da narrativa. Vale 
entendermos que a maioria das personagens femininas de Murilo são ousadas, 
buscam se libertar do patriarcalismo, mesmo sem conquistas felizes e vidas 
marcadas pela solidão, até mesmo quando estão acompanhadas de outros.  

O espaço da narrativa acompanha a solidão sentida pelas personagens, 
pelos relacionamentos infecundos, bem como o tempo também é acrescido a 
esse ambiente angustiante. O tempo colabora para que aconteça o movimento 
circular das ações das personagens. Ainda para Aleixo (2008), o tempo 
também traz ações que levam narrativas ao infinito e, portanto, ao não 
fechamento do enredo. 

As personagens de Murilo Rubião são seres sem qualquer possibilidade 
de sair do mundo circundante, pois vivem numa sociedade opressora. Como 
podemos perceber, o fantástico de Rubião focaliza um mundo conturbado e, 
assim, acaba 

 
povoando suas narrativas com personagens que não se 
espantam diante dos fatos extraordinários, aprisionadas a um 
sistema opressor, que as condena ao tédio, à solidão e ao 
sofrimento, sem chances de fuga, o escritor mineiro posiciona 
sua produção nesse novo fantástico (ALEIXO, 2008, p. 189). 

 
Neste sentido, Rubião traz em suas narrativas elementos insólitos e 

sobrenaturais de forma metafórica, a fim de realizar uma crítica à sociedade. 
Rubião tornou-se um escritor preocupado com o social, portanto sua literatura 
não é alienada e nem alienante. Sua preocupação direciona-se também a uma 
escrita engajada voltada ao absurdo da condição humana contemporânea. 

O conto analisado, “Aglaia”, demonstra a condição da mulher numa 
sociedade androcêntrica. A história é narrada em terceira pessoa e mostra o 
caso de um casal que desacata a conduta normal dos casamentos do século 
XX. O próprio nome Aglaia, vindo do grego, significa “brilho, claridade”. Na 
mitologia grega é uma deusa da natureza, da beleza, acompanhada de mais 
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duas graças: a Tália, que traz as flores, e Eufrosina, que representa a alegria. 
Elas alegravam a natureza, os homens e até os deuses, com sua beleza, 
nudez e sensualidade. Podem também representar a imagem primitiva da 
mulher. As Três Graças eram filhas de Zeus e da ninfa marinha Euríneme. Na 
pintura de Sandro Botticelli (1477-78), A primavera, podemos perceber que as 
ninfas eram damas de companhia de Vênus e associadas à primavera.  

A epígrafe desse conto, que pertence a um capítulo da Bíblia, é 
referente à maldição divina, na qual Eva é castigada por ter oferecido a Adão o 
fruto proibido: “Eu multiplicarei os teus trabalhos e os teus partos” (Gênesis, III, 
16). No conto, Aglaia leva o seu parceiro ao ato sexual. Logo após o 
casamento, a personagem tem pressa de satisfazer os seus desejos sexuais e, 
em instantes, ela se encontra “vestida com uma camisola transparente, 
entremostrando a carnadura sólida e harmônica” (RUBIÃO, 2005, p. 189), o 
que desperta o desejo sexual do parceiro, ou seja, Aglaia usa de sua beleza, 
juventude e sedução para com o marido. 

No conto, o fantástico aparece quando Aglaia engravida de forma 
absurda, inicialmente tomando todas as precauções médicas e depois sem o 
ato sexual. Esse fato contrapõe a medicina e a filosofia da existência humana, 
principalmente, quando a protagonista começa a parir vários filhos, em um 
curto prazo de tempo. “Nasciam com seis, três, dois meses e até vinte dias 
após a fecundação” (RUBIÃO, 2005, p. 193). O exagero e a noção de infinito 
também aparecem nesse conto, pois os hiperbólicos nascimentos dos filhos do 
casal permanecem até o fim da narrativa.  

Aglaia e Colebra são personagens que pretendem com o casamento 
satisfazer seus desejos carnais, rompendo, assim, com o ideal patriarcal de 
casar para procriar. A personagem, inicialmente, consegue se realizar como 
pessoa, até aparecer a primeira gravidez. Ao abortar a criança, ela desafia as 
leis religiosas, contudo uma espécie de maldição recai sobre ela. Ela começa a 
parir sem cessar, é abandonada pelo marido e tem que pagar uma pensão 
para o mesmo.  

Durante a narrativa, Aglaia demonstra se distanciar do ideal patriarcal da 
época. Ela tem um posicionamento forte, inicialmente, e não ouve os conselhos 
do pai, figura muito representativa numa sociedade ainda muito religiosa. O pai 
é visto como a voz da sabedoria e da obediência. Desobedecer seus conselhos 
e não receber sua benção para o casamento, pode-se considerar uma relação 
que caminha para seu fracasso.  

O marido da protagonista é um homem que deseja sexualmente a 
mulher, bem como está interessado na herança que a tia da moça havia lhe 
deixado. Colebra foge dos seus compromissos daquela época, de homem 
protetor da família, e passa a depender das mesadas enviadas pela esposa.  

Aglaia pode ser considerada uma mulher a frente de seu tempo, pois 
rompe com o ideal de mulher dona do lar, que casa para procriar, que é 
sustentada pelo marido. A personagem tem uma herança que a assegura 
financeiramente e dá uma certa liberdade a mesma, usa anticoncepcionais, isto 
é, ela já tem acesso a remédios e tratamentos para evitar a gravidez, mas de 
fato, ela não consegue se libertar dessa sociedade opressora. Tal sociedade 
destacada por Bourdieu (2002), já está consolidada em nossa cultura, tendo 
como principal característica o domínio da masculinidade, na qual “a força 
particular da sociodicéia masculina lhe vem do fato de ela acumular e 
condensar duas operações: ela legitima uma relação de dominação 
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inscrevendo-a em uma natureza biológica que é, por sua vez, ela própria uma 
construção social naturalizada (BOURDIEU, 2002, p 32). Portanto, não há 
qualquer possibilidade de mudança e sim o aprisionamento da personagem, a 
qual sofre uma das piores ofensas da época, a de ser mãe solteira, a de dividir 
a herança com o marido, que nada tem a oferecer, a de estar condenada por 
desrespeitar as regras pré-estabelecidas naquela sociedade. No inicio da 
narrativa, a personagem demonstra ser decidida, já ao final demonstra 
fraqueza, característica considerada feminina, ao implorar ao marido sua ajuda. 
O próprio nome Colebra, vem do latim colubra que quer dizer serpente e evolui 
para o português como cobra. Ele é responsável pela infinidade de partos da 
mulher. 

As metáforas do exagero mostram a tamanha punição sofrida pelo casal, 
mas que recai, sobretudo na figura feminina. É possível enfatizar que o homem 
não sofre qualquer julgamento negativo por parte da sociedade, mesmo sendo 
sustentado por ela, mas a mulher é mal vista, sempre sofrendo maior opressão.  

O conto também termina com a noção de infinito, pois o simples fato de 
o conto se findar com o nascimento de novos filhos, os primeiros com olhos de 
vidros, remete-nos a ideia de que nascerão mais filhos e com um prazo de 
tempo ainda mais curto. Portanto, Aglaia se torna, no final, uma máquina 
descontrolada de fazer filhos. 
  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Podemos afirmar que há divergência entre os teóricos a respeito das 
características do gênero fantástico, mas é certo que elementos da nossa 
realidade se imbricam com elementos sobrenaturais e por isso temos o 
fantástico. O leitor questiona se os fatos da narrativa são reais ou irreais, 
portanto o fantástico nunca o deixa esclarecido quanto aos acontecimentos e 
ocasiona a incerteza. Assim, a literatura fantástica tem por objetivo causar 
hesitação no leitor, mas, acima disso, provoca nele certa ameaça ao conceito 
que se tem de real ou irreal, de certo ou errado. 
 Murilo Rubião, além de provocar certo desequilíbrio no leitor pelo fato de 
os elementos naturais e sobrenaturais se imbricarem, também se utiliza desse 
gênero para chamar a atenção e levar o leitor à reflexão dos problemas do seu 
dia a dia. Em seus contos, o fantástico ocorre por meio do exagero. Por mais 
que algumas obras já continham elementos fantásticos na literatura brasileira 
do século XX, Murilo Rubião foi quem se destacou com esse gênero, por 
escrever somente contos fantásticos.  

O conto “Aglaia” nos permite refletir o papel da mulher numa sociedade 
ainda patriarcal. Essa sociedade possui uma visão de mundo totalmente 
androcêntrica. No conto, a protagonista mesmo não aceitando a postura da 
mulher ideal daquela época, de casar para procriar, acaba sendo vítima dessa 
sociedade, sofrendo assim uma “punição” por não se adequar, ou seja, ela 
gera filhos descontroladamente e sem cessar.  

Aglaia, durante o conto, possui uma certa postura de mulher ousada, 
que busca para si uma vida sexual ativa, o que possibilitaria isso seria o 
casamento, mas o destino a castiga, fazendo com que ela gere muitos filhos, 
seja dona de casa, mas que não tenha sexo. Acaba sofrendo uma punição 
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sozinha, isso mostra o quanto os ideais da igreja e de uma sociedade machista 
ainda prevalecem com força em pleno século XX.  

Nessa análise, percebemos o quanto Aglaia é significativa e importante 
para o estudo da figura feminina na literatura, ainda que o conto seja de autoria 
masculina. O estereótipo feminino de mulher esposa – mãe - dona de casa 
vem sendo aos poucos desconstruído devido a produções como as rubianas, 
que criticam a diferença de gênero e a subjugação da mulher na sociedade 
contemporânea. O emprego de elementos insólitos nos contos rubianos 
favorece a reflexão sobre a oposição homem/mulher. E a crítica literária 
feminista possibilita a abordagem da personagem feminina dentro de tais 
contos e a análise de estereótipos culturais. 
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RESUMO  
 
A busca incessante do ser humano por se encontrar no mundo é uma das 
principais causas da angústia na contemporaneidade. Na literatura, 
questões como esta são muito presentes, ao ponto de se configurar como 
marca recorrente nas obras de alguns autores. É o caso de Caio Fernando 
Abreu, que, por meio da fragmentação, mostra personagens que lutam por 
se enquadrar. Em cada canto, cada esquina, cada bar, casa, rua, há uma 
possibilidade para diminuir a agonia de pertencer a um “entre-lugar”. Neste 
estudo, valemo-nos do conto “Dama da Noite”, que integra a coletânea Os 
dragões não conhecem o paraíso (1988), para tentar retratar os conflitos 
psicológicos e existenciais que assolam os personagens, como a solidão, 
angústia, tristeza e rejeição provindos da sua posição “fora da roda”. A 
temática da AIDS percorre o conto por meio de figurações e marcas 
linguísticas, e também apresentada por meio da caracterização do espaço. 
“Dama da noite”, em última instância, é um retrato da decadência de uma 
sociedade sem sentido, que não supre as necessidades humanas. Esta 
pesquisa se respalda nos aportes teóricos da teoria queer e dos estudos 
sobre a pós-modernidade de, entre outros autores, Silviano Santiago 
(1989), Linda Hutcheon (1991), Stuart Hall (2006) e Bruno Leal (2002). 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Caio Fernando Abreu; fragmentação identitária; 
angústia. 
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RESUMO  
 
Clarice Lispector, precursora da literatura de autoria feminina no Brasil, em 
muitas de suas narrativas, busca mostrar a condição feminina circunscrita 
dentro dos limites impostos pela tradição patriarcal e a experiência de 
libertação provocada por súbitos momentos de epifania, significando uma 
contestação aos valores sociais e aos padrões literários vigentes. Nesse 
sentido, o conto “A imitação da rosa”, presente na coletânea Laços de 
família, publicada em 1960, apresentando uma temática voltada para as 
questões feministas e existenciais, retrata o aprisionamento da 
personagem à condição feminina e o desejo de liberdade que a persegue. 
Laura, a personagem central do conto, enfrenta um embate entre os 
anseios internos e as exigências do mundo externo, isto é, encontra-se 
dividida entre a busca por uma identidade própria e a rejeição desta ao 
meio social que exige uma espécie de perfeição para que o sujeito possa 
ser aceito, levando-a, assim, a uma intensa crise existencial. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: condição feminina; conflitos existenciais; identidade. 
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Muitas têm sido as bases teóricas para as análises dos contos, crônicas 
e romances de Clarice Lispector, como, entre outras, a filosofia, a psicologia e 
as teorias feministas. No entanto, a análise de suas obras tem se centrado em 
três aspectos principais: a dimensão filosófica-existencial; a escritura em si; e a 
questão do feminino. Essas perspectivas de análise, geralmente, são 
enfocadas individualmente. Todavia, abordaremos, neste trabalho, uma visão 
geral da ficção lispectoriana, já que a linguagem está vinculada às questões 
filosóficas e psicológicas vividas pelas personagens femininas, conforme afirma 
Barbosa (2001, p. 147): “Lispector examina a linguagem, dilemas existenciais, 
divisão de classes, problemas raciais e conflitos entre os sexos como 
intersecções de um mesmo discurso social”.  

RESUMO: Clarice Lispector, precursora da literatura de 
autoria feminina no Brasil, em muitas de suas narrativas, 
busca mostrar a condição feminina circunscrita dentro 
dos limites impostos pela tradição patriarcal e a 
experiência de libertação provocada por súbitos 
momentos de epifania, significando uma contestação aos 
valores sociais e aos padrões literários vigentes. Nesse 
sentido, o conto “A imitação da rosa”, presente na 
coletânea Laços de família, publicada em 1960, 
apresentando uma temática voltada para as questões 
feministas e existenciais, retrata o aprisionamento da 
personagem à condição feminina e o desejo de liberdade 
que a persegue. Laura, a personagem central do conto, 
enfrenta um embate entre os anseios internos e as 
exigências do mundo externo, isto é, encontra-se dividida 
entre a busca por uma identidade própria e a rejeição 
desta ao meio social que exige uma espécie de perfeição 
para que o sujeito possa ser aceito, levando-a, assim, a 
uma intensa crise existencial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: condição feminina; conflitos 
existenciais; identidade. 
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Nesse sentido, a escritora trata da problemática humano-existencial 
atrelada à sociocultural, de modo que os momentos epifânicos denunciam a 
problemática existencial das personagens e, portanto, conduzem à revelação 
dos aspectos sociais. A posição ocupada pela mulher na ordem social, cultural 
e literária, a identidade feminina, as relações familiares, as relações de gênero 
entre homem e mulher, a relação do sujeito com a sua vida interior e exterior e 
o próprio fazer literário estão entre os principais temas de Clarice Lispector. 

Apesar de Clarice Lispector recusar o rótulo de feminista e negar 
influências de outros escritores, Rosembaum (2006, p. 37) afirma que podemos 
reconhecer “no ‘realismo psicológico’ chocante de James Joyce e na 
‘sondagem introspectiva’ de Virgínia Woolf as principais afinidades de Clarice 
Lispector”. Já Benedito Nunes, crítico que mais se aprofundou na dimensão 
filosófico-existencialista de Clarice, ao analisar as obras da escritora, encontrou 
suporte teórico nas teorias filosóficas de, entre outros, Heidegger, Jean-Paul 
Sartre e Kierkegaard e apontou na ficção clariceana uma temática 
marcadamente existencial. De acordo com o crítico: 

 
O desenvolvimento de certos temas importantes da ficção de 
Clarice Lispector insere-se no contexto da filosofia da 
existência, formado por aquelas doutrinas que, muito embora 
diferindo nas suas conclusões, partem da mesma intuição 
Kierkegaardiana do caráter pré-reflexivo, individual e dramático 
da “existência humana”, tratando de problemas como a 
angústia, o nada, o fracasso, a linguagem, a comunicação, das 
consciências, alguns dos quais a filosofia tradicional ignorou ou 
deixou em segundo plano. (NUNES apud SANT’ANNA, 1973, 
p. 182) 
 

Para Lucia Helena (1997, p.27) é impossível “não ler o tema da 
emergência do feminino em Lispector”. Segundo a autora, Clarice Lispector 
toma “a figuração do feminino como mote insistente para investigar não só a 
singular emergência da mulher na sociedade, marcada por enorme repressão, 
mas principalmente para recolocar a questão da mulher e a da inscrição do 
sujeito na história” (HELENA, 1997, p. 27).  

As mulheres que Clarice Lispector representa, ou seja, que habitam 
suas obras, “são incapazes de gerar sua própria autonomia” (HELENA, 1997, 
p. 45), reféns do cotidiano, retidas às dimensões de uma casa e confinadas aos 
limites do lar e da família, numa espécie de prisão emocional. Essas 
personagens, divididas entre deveres e desejos, vivem sempre em conflito, 
diretamente ligados à sua identidade, em um estado de inacabamento, em 
processo de se completar, “como uma espécie de essência da mulher que está 
sempre em processo de tornar-se mulher” (DINIS, 2001, p. 71). No entanto, “o 
mistério estabelece-se em torno de situações insólitas extraídas do cotidiano” 
(JOSEF apud RAMALHO, 1999, p. 173). Assim, mesmo sem querer e sem 
entender, essas personagens, inesperadamente, se deparam com o mistério, 
com o imprevisto, buscando em elementos exteriores e naturais, o seu interior, 
a sua identidade, a fim de fugir dessa existência moldada pelas convenções 
sociais. Contudo, por mais que essas personagens se defrontem com uma 
situação inesperada, de revelação interior, de ruptura em suas vidas, elas não 
terão um final feliz. Elas não conseguem encontrar uma “senda de plenitude, 
de encontro com sua própria identidade, ou de libertação” (HELENA, 1997, p. 
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45). Essas mulheres, através do momento epifânico, expõem seus desejos 
reprimidos, mas “não completam o seu processo de despertar para a 
autoconsciência, nem se libertam das garras que as aprisionam” (HELENA, 
1997, p. 45). Segundo Lúcia Helena (1997, p. 43) “há um encontro, um 
confronto e um desencontro sem final feliz”, pois tudo termina de forma instável 
ou ameaçada, levando à loucura ou ao confinamento do lar novamente. 

Nessa conjuntura, uma leitura pelo viés feminista e filosófico parece ser 
o eixo apropriado para a análise dos conflitos interiores vividos pelas 
personagens femininas, resultantes de suas condições e papéis socialmente 
impostos. Portanto, analisaremos o conto “A imitação da rosa”, presente na 
coletânea Laços de família, publicada em 1960, do qual a escritora questiona, 
com muita ironia, o modelo familiar imposto pela tradição patriarcal, na qual a 
mulher, condenada à imanência, fica reduzida ao espaço privado e à vida 
doméstica, impedindo-a de atingir sua plenitude existencial. 

Em “A imitação da rosa”, a narrativa se realiza através de uma falsa 3ª 
pessoa que é um simulacro da primeira. Em certos momentos ocorre em 1ª 
pessoa e em outros ocorre em 3ª pessoa. No entanto, é importante salientar 
que, tanto em 1ª quanto em 3ª, o narrador é a própria personagem, ou seja, é 
Laura, a protagonista, quem relata. Há uma relação de aproximação e recuo 
que o narrador estabelece com a personagem por meio de um processo que 
Franco Junior (apud RAPUCCI; CARLOS, 2011, p. 98) denomina “focalização”, 
isto é, “uma articulação entre uma perspectiva que narra “de dentro””, assumida 
pelo narrador em 1ª pessoa ou narrador personagem, “e uma perspectiva que 
narra “de fora””, assumida pelo narrador em 3ª pessoa.  No conto, quando o 
narrador está na posição de 1ª pessoa é o momento em que a personagem se 
questiona, expõe os seus dramas, seus conflitos e seus anseios, mas, em 
certos momentos, esse narrador rompe a adesão com a personagem, sem 
deixar de sê-la, passando para a posição de 3ª pessoa, para, “de fora”, à 
distância avaliar criticamente a personagem. 

No cenário do conto, não ocorre ações efetivas, mas sim situações que 
compõem o universo íntimo da personagem, colaborando para as suas 
rememorações e reflexões. Os fatos acontecem no interior da mente da 
personagem e são divididos em três tempos que consistem no passado, 
presente e futuro. O passado é dividido em dois tempos, isto é, o tempo da 
obediência, da aceitação e da submissão e o tempo da ruptura, quando 
emerge suas inquietações e ela fica “doente”, tendo de ser internada. No 
decorrer da narrativa, esse tempo é indicado por várias metáforas.  O presente 
é o tempo em que ela retorna para a casa, após o internamento, e rememora 
os dois passados, havendo uma tensão entre esses dois tempos. E o futuro 
previsível é o tempo em que ela quer resgatar o passado da obediência, na 
tentativa de repetir esse tempo. No entanto, ela não consegue controlar o novo 
evento epifânico. A análise do conto fundamenta-se, principalmente, no tempo 
presente, em que a personagem, confrontando os seus dois passados, 
mergulha em crise existencial, ocasionando a epifania. 

Deixamos claro que, segundo Dinis (2001, p. 95), em Clarice Lispector, o 
tempo “rompe com o domínio de Cronos”, ou seja, “escapa do ciclo cronológico 
demarcado pelo relógio”. Pois o tempo cronológico não consegue medir o 
tempo do evento demasiadamente intenso que desestabiliza a personagem. O 
narrador narra uma experiência que passou, mas, por meio dos tempos verbais 
escolhidos, nos dá a impressão de presentificação do evento narrado, isto é, 
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faz com que o ato narrado volte à tona com toda a força de um “agora”. Os dois 
passados, presente e futuro são importantes para a construção da narrativa, 
pois relatando o que viveu em um ontem no agora é que o narrador 
personagem busca compreender a dimensão do acontecimento que viveu e 
que ainda o atravessa. Contudo, o fator mais importante é que a personagem 
não vive encadeamentos de fatos, mas sim acontecimentos permeados por 
fluxos que a atravessa, fazendo com que cada instante seja absolutamente 
único no tempo, ou seja, o “instante-já”, misturando o passado, presente e 
futuro (DINIS, 2001, p. 84-107). 

A narrativa gira em torno de Laura, dentro do espaço fechado da casa e 
do cotidiano doméstico. No conto, a personagem Laura, esposa de Armando, 
está de volta ao lar, após período de internamento numa clínica psiquiátrica, 
esperando pelo marido para saírem com o casal de amigos Carlota e João. A 
narrativa dá certas evidências de que Laura tivera “problemas psicológicos” e 
estivera por determinado tempo ausente do convívio social, o que, na verdade, 
trata-se de inquietações da personagem em relação à sua existência moldada 
por convenções. Contudo, na sociedade em que ela estava inserida, sair do 
padrão era considerado uma doença, pois o que Laura tivera significava um 
desvio, uma rebeldia. 

Ao chegar em casa, Laura deveria manter uma postura de “estar bem”, 
mas ela ainda se encontrava em um estado psicológico de desorganização, 
pois continuava descontente e insatisfeita. As aspas de “estar bem”, 
ironicamente, mostram que Laura precisa ter um comportamento “normal”, 
prescrito socialmente, diante das pessoas à sua volta.  A personagem não 
possuía uma identidade própria, pois esta era condicionada à superficialidade 
de uma vida metódica e artificial, escondida sob a máscara de esposa modelo, 
submissa e obediente: “Antes que Armando voltasse do trabalho a casa 
deveria estar arrumada e ela própria já no vestido marrom para que pudesse 
atender o marido enquanto ele se vestia, e então sairiam com calma, de braço 
dado como antigamente” (LISPECTOR, 2009, p. 34). 

Segundo Hall (2000, p. 112), “as identidades são as posições que o 
sujeito é obrigado a assumir, ‘sabendo’, sempre, que elas são representações”. 
Assim, na tentativa de escapar de seus conflitos interiores, Laura se refugia na 
rotina e se esforça em inserir-se em um determinado perfil feminino. E o que 
justamente a desestabiliza é a consciência de estar desempenhando um papel 
contrário ao que gostaria, de ter que esquecer que tudo é encenação e 
acreditar na ilusão de que aquele papel era realmente seu. Laura tenta 
construir uma identidade, conforme Hall (2000, p. 107), “fundada na fantasia, 
na projeção e na idealização”. No caso da personagem, os conflitos da 
identidade existencial vão muito além das questões como “quem nós somos” 
ou “de onde viemos”. Esses se estendem para questões como “quem nós 
podemos nos tornar”, “como nós temos sido representados” e “como essa 
representação afeta a forma como nós podemos representar a nós próprios” 
(HALL, 2000, p.108-109). 

Laura, enquanto se arruma, relembra e imagina como seria o jantar com 
os amigos. O marido conversaria coisas que saem nos jornais com João e ela 
conversaria coisas de mulheres com Carlota. Deixando, assim, definidos os 
papeis predeterminados para o sujeito feminino e masculino, isto é, homens 
conversam sobre questões públicas e mulheres conversam sobre questões 
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relativas ao lar. Dessa forma, o papel feminino e masculino, culturalmente, 
construído é tido como se fosse inerente a natureza feminina e masculina: 

 
O corpo, portanto, é seu destino: menstruação, gravidez, parto, 
amamentação e educação dos filhos consistem nos primeiros 
sinais da natureza responsáveis pela inscrição da mulher, e 
não do homem, como o sexo obstinado ao silencio e ao 
emparedamento no espaço privado e na obscuridade. Nessa 
ordem de ideias, coube ao homem toda a mobilidade, o espaço 
público, o domínio da palavra, o poder e, consequentemente, o 
direito de dominação. (ZOLIN apud RAPUCCI; CARLOS; 2011, 
p. 222) 

 
Podemos notar, ainda, a tensão entre os dois passados quando Laura 

recorda sobre sua relação com a amiga Carlota: “submissa à bondade 
autoritária e prática de Carlota, recebendo enfim de novo a desatenção e o 
vago desprezo da amiga, a sua rudeza natural [passado da obediência], e não 
mais aquele carinho perplexo e cheio de curiosidade [passado da ruptura]” 
(LISPECTOR, 2009, p. 34, grifos nossos). Então, fingiriam amizade como se 
nada tivesse ocorrido: 

 
Como um gato que passou a noite fora e, como se nada 
tivesse acontecido, encontrasse sem uma palavra um pires de 
leite esperando. As pessoas felizmente ajudavam a fazê-la 
sentir que agora estava "bem" sem a fitarem, ajudavam-na 
ativamente a esquecer, fingindo elas próprias o esquecimento 
como se tivessem lido a mesma bula do mesmo vidro de 
remédio. (LISPECTOR, 2009, pp. 34-35) 
 

Importante destacar que no decorrer do conto “como” significa que tudo 
não passa de uma representação, pois a personagem está em uma fase de 
adaptação pós-desequilíbrio, tentando se restabelecer em seu papel anterior. 
Nesse momento, Laura se questiona há quanto tempo o marido estava 
esquecido dela, mas, ao olhar-se no espelho, percebe que, cuidando somente 
da casa e do marido, havia se tornado esposa e se esquecido de ser mulher. 
Assim, ela também se questiona há quanto tempo ela havia se esquecido de si 
própria, pois, para pertencer ao padrão social vigente, é como se fosse 
necessário deixar de existir, matar a liberdade de ser, resultando em uma 
desestruturação existencial da identidade da personagem, representada, aqui, 
pelo “olhar-se no espelho”: “Seu rosto tinha uma graça doméstica, os cabelos 
eram presos com grampos atrás das orelhas grandes e pálidas. Os olhos 
marrons, os cabelos marrons, a pele morena e suave, tudo dava a seu rosto já 
não muito moço um ar modesto de mulher” (LISPECTOR, 2009, p. 35), ou seja, 
sem destaque, apagada, sem voz, insignificante, quase inexistente. Conforme 
o modelo idealizado e imposto pela sociedade, isto é, ser a boa esposa e dona-
de-casa exemplar, a vida de Laura se resumia em regras comportamentais 
cada vez mais rígidas: “1º) calmamente vestir-se; 2º) esperar Armando já 
pronta; 3º) o terceiro o que era? Pois é. Era isso mesmo o que faria. E poria o 
vestido marrom com gola de renda creme. Com seu banho tomado” 
(LISPECTOR, 2009, p. 35). 

O conto mostra também que Laura e Carlota eram mulheres diferentes, 
pois Laura havia lido a “Imitação de Cristo” e Carlota não: 
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Carlota ambiciosa e rindo com força: ela, Laura, um pouco 
lenta, e por assim dizer cuidando em se manter sempre lenta; 
Carlota não vendo perigo em nada. E ela cuidadosa. Quando 
lhe haviam dado para ler a "Imitação de Cristo", com um ardor 
de burra ela lera sem entender, mas que Deus a perdoasse, 
ela sentira que quem imitasse Cristo estaria perdido — perdido 
na luz, mas perigosamente perdido. Cristo era a pior tentação. 
E Carlota nem ao menos quisera ler, mentira para a freira 
dizendo que tinha lido. (LIPSECTOR, 2009, p. 35-36) 
 

A “Imitação de Cristo”, denominada assim pela personagem, 
ironicamente, era um manual rígido de um Colégio religioso tradicional, o Sacré 
Coeur, da barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A “Imitação de Cristo” representa 
as regras que deveriam ser seguidas para se tornar o modelo de mulher 
perfeita, submissa, que não erra e que está sempre à disposição do marido. 
Assim era Laura, enquanto Carlota, por não ter lido o guia religioso, não seguia 
as regras, era uma mulher independente e destemida. Carlota era o que Laura 
gostaria de ser. Observa-se, também, a inferioridade e a submissão não 
somente no contexto familiar, mas também frente às ideologias religiosas, o 
que significa que Laura tem um comportamento direcionado e influenciado pelo 
modelo social e pelos dogmas religiosos. 

A personagem Laura se mantinha sempre ocupada com os afazeres do 
lar para não ter que pensar. Ela lutava para manter um equilíbrio e procurava 
viver uma vida prática, tranquila e previsível. Mas em seu inconsciente 
emergiam desejos, dos quais ela insistia em negá-los e em sufocá-los, por 
considerá-los um perigo à situação segura que imaginava viver. Então, quando 
seus pensamentos a perturbavam e seus sentimentos reprimidos a tentavam, 
Laura se culpabilizava, visto que são considerados pecados pelos valores 
morais e religiosos da sociedade a qual pertencia. O ato de pensar na 
cosmovisão de Clarice Lispector não se trata apenas de um ato voluntário ou 
racional, mas sim um acontecimento que arrebata as personagens, ou seja, se 
pensar é um ato incontrolável, exige certa prudência do ser pensante, porque 
pensar leva o ser ao risco do encontro com o caos, com um estado de 
experimentação e libertação, que o arrasta para longe dos territórios 
conhecidos e previsíveis. Portanto, no universo clariceano, o exercício do 
pensamento torna-se um ato de transgressão, pois nasce da experimentação 
das sensações, produzindo, assim, “um pensar-sentir” (DINIS, 2001, p. 127), 
isto é, uma forma inusitada de libertar o corpo de suas amarras e de 
experimentar o mundo de diferentes formas. Laura ia até a cozinha e tomava 
um copo de leite, como se estivesse tomando uma dose de inocência, 
indenizando a todos e se penitenciando: 

 
Se o médico dissera: "Tome leite entre as refeições, nunca 
fique com o estômago vazio, pois isso dá ansiedade" — então, 
mesmo sem ameaça de ansiedade, ela tomava sem discutir 
gole por gole, dia após dia, não falhara nunca, obedecendo de 
olhos fechados, com um ligeiro ardor para que não pudesse 
enxergar em si a menor incredulidade [...] aquele copo de leite 
que terminara por ganhar um secreto poder, que tinha dentro 
de cada gole quase o gosto de uma palavra e renovava a forte 
palmada nas costas, aquele copo de leite ela o levava à sala, 
onde se sentava "com muita naturalidade", fingindo falta de 
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interesse, "não se esforçando" — e assim cumprindo 
espertamente a segunda ordem. "Não tem importância que eu 
engorde", pensou, o principal nunca fora a beleza. 
(LISPECTOR, 2009, p. 36-37) 
 

Laura, já arrumada, sentada no sofá da sala, olha ao redor e vê em sua 
casa uma intranquilidade e impessoalidade, porém perfeita. Nesse momento, 
tempo presente, Laura confronta os seus dois passados, o da obediência e o 
da ruptura, provocando um ir e vir do consciente para o inconsciente com 
recordações progressivas, das quais envolvem sua relação com o marido, 
como se estivesse colocando-a em uma balança. Laura se lembra dos 
momentos de cansaço e descontentamento que o passado da obediência lhe 
impunha e dos momentos de liberdade e satisfação interior que o passado da 
ruptura, ocasionado pela “doença”, lhe proporcionara. Dessa forma, a 
personagem sente-se em dúvida entre assumir sua vontade de vivenciar outras 
realidades e seu desejo de viver com plenitude ou continuar seguindo a mesma 
vida convencionada: 

 
Se uma pessoa perfeita do planeta Marte descesse e soubesse 
que as pessoas da Terra se cansavam e envelheciam, teria 
pena e espanto. Sem entender jamais o que havia de bom em 
ser gente, em sentir-se cansada, em diariamente falir; só os 
iniciados compreenderiam essa nuance de vício e esse 
refinamento de vida. E ela retornara enfim da perfeição do 
planeta Marte. Ela, que nunca ambicionara senão ser a mulher 
de um homem, reencontrava grata sua parte diariamente 
falível. De olhos fechados suspirou reconhecida. Há quanto 
tempo não se cansava? Mas agora sentia-se todos os dias 
quase exausta e passara, por exemplo, as camisas de 
Armando, sempre gostara de passar a ferro e, sem modéstia, 
era uma passadeira de mão cheia. E depois ficava exausta 
como uma recompensa. Não mais aquela falta alerta de fadiga. 
Não mais aquele ponto vazio e acordado e horrivelmente 
maravilhoso dentro de si. Não mais aquela terrível 
independência. Não mais a facilidade monstruosa e simples de 
não dormir — nem de dia nem de noite — que na sua discrição 
a fizera subitamente super-humana em relação a um marido 
cansado e perplexo. (LISPECTOR, 2009, p. 37-38) 

 
Clarice Lispector, em suas obras, faz mais que uma divisão entre 

homens e mulheres, ela faz que o mundo masculino seja ameaçado pela força 
do instante epifânico feminino, pois, por meio dele, a mulher tenta superar a 
sua suposta inferioridade, invertendo-se, assim, a tradicional relação masculino 
versus feminino.  Nesse jogo dialético de rememorações dos dois passados de 
Laura, podemos perceber como era a sua relação com o marido antes e depois 
do momento de ruptura. Se no tempo da obediência o marido “era esquecido 
de sua mulher”, “em paz” e “recostado com abandono” (LISPECTOR, 2009, p. 
34-35), após o momento de ruptura ele se tornara “cansado e perplexo”, “mudo 
de preocupação”, com o “hálito infeliz”, “sorriso fixo” e “esforçando-se no seu 
heroísmo por compreender” a mulher (LISPECTOR, 2009, p. 38). E Laura, que 
antes era o perfeito modelo de esposa do “Sacré Coeur”, sempre à disposição 
do marido, “arrumada e limpa” (LISPECTOR, 2009, p. 35), após o momento de 
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ruptura, passou a sentir uma “piedade pungente” e, “como um barco tranquilo 
se empluma nas águas, se tornara super-humana” (LISPECTOR, 2009, p. 38). 

No entanto, Laura retorna ao lar, ao que considera a normalidade, e 
decide por se libertar do desejo de viver, porque, provavelmente, ela 
considerava mais “prudente” a segurança da vida doméstica. Então, ela se 
ilude com a realidade que lhe é imposta e repete o tempo todo o que deve 
fazer, como se fosse para a sua aceitação, como se ela tivesse de se impor 
àquela condição. O discurso da personagem busca o convencimento do leitor 
de que tudo é perfeito, mesmo que, no fundo, nem ela acredite nisso. Como 
forma de satisfação, ela recusa-se a ser o que realmente é para agradar o 
esposo Armando e aos valores daquela sociedade e faz um extremo esforço de 
se convencer de que está bem: “Passara a ferro as camisas de Armando, fizera 
listas metódicas para o dia seguinte, calculara minuciosamente o que gastara 
de manhã na feira, não parara na verdade um instante sequer. Oh como era 
bom estar de novo cansada” (LISPECTOR, 2009, p. 37).  Em suspiro de meia 
satisfação, para Laura, o cansaço é como uma espécie de missão cumprida ou 
uma espécie de prêmio. Essa e outras passagens do conto definem o perfil 
feminino tradicional, circunscrito somente em atividades domésticas. 

Enquanto estava na sala, a espera de Armando, Laura cochila 
levemente, mas ao abrir os olhos “é como se fosse a sala que tivesse tirado um 
cochilo e não ela, a sala parecia renovada e repousada” (LISPECTOR, 2009, p. 
42) e, então, ela  percebeu um jarro de flores em cima da mesa: 

 
Olhou-as com atenção. Mas a atenção não podia se manter 
muito tempo como simples atenção, transformava-se logo em 
suave prazer, e ela não conseguia mais analisar as rosas, era 
obrigada a interromper-se com a mesma exclamação de curio-
sidade submissa: como são lindas! [...] Mas sem saber por quê, 
estava um pouco constrangida, um pouco perturbada. Oh, 
nada demais, apenas acontecia que a beleza extrema 
incomodava. (LISPECTOR, 2009, p. 43) 

 
As rosas a incomodam e a perturbam, pois significam a perfeição, mas, 

ao mesmo tempo, a desorganização da natureza, sem moldes e sem regras. 
As rosas exercem nela um contínuo e gradativo processo de sedução que vão 
do “olhar” ao “ver”: “Olhou-o” [o vaso]; “Olhou-as”; “Olhou-as à distância”; “E 
quando olhou-as, viu as rosas” (LISPECTOR, 2009, p. 42-46, grifo nosso). 
Provavelmente, a perfeição das rosas tenha provocado em Laura o impulso de 
romper novamente com seu lado submisso e subserviente, para se tornar 
“incansável”, “super-humana”, “independente”, “tranquila”, “perfeita” e “serena”. 
A beleza das rosas fez com que Laura voltasse ao estado de transe que fizera 
com que ela fosse internada, anteriormente. 

A imagem das rosas provoca o que muitos estudiosos, como, entre 
outros, Benedito Nunes (1973) e Affonso Romano de Sant’Anna (1973) 
denominam epifania, ou seja, “um momento de uma revelação súbita em que a 
“verdade” é desvelada para trazer os objetos à consciência” (JOSEF apud 
RAMALHO, 1999, p. 173). Mas que verdade é esta? É uma espécie de 
descortinamento interior que abre a consciência e leva o sujeito à reflexão, 
fazendo-o dar-se conta de sua problemática. Ou podemos dizer também que é 
um fulminante insight que permite, de certa forma, a reordenação do ser-no-
mundo: 
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É um instante existencial, em quem as personagens 
clariceanas jogam seus destinos, evidenciando-se por uma 
súbita revelação interior que dura um segundo fugaz como a 
iluminação instantânea de um farol nas trevas e que, por isso 
mesmo, recusa-se ser apreendida pela palavra. Esse momento 
privilegiado não precisa ser excepcional ou chocante; basta 
que seja revelador, definitivo, determinante. Atinge a escritora o 
anelo de todo ficcionista: o momento da lucidez plena, em que 
o ser descortina a realidade íntima das coisas e de si próprio. 
(SÁ, 1993, p. 165) 

 
A teoria da epifania, percepção reveladora de uma dada realidade, 

torna-se fundamental para a leitura de toda a narrativa de Clarice Lispector. 
Esse evento, presente em praticamente todos os trabalhos da escritora, é 
recorrente do drama existencial das personagens, que querem escapar de uma 
vida mecanizada: 

 
A curva que a maioria dos personagens traça é essa inclusão e 
exclusão da epifania, a lembrança de um certo momento 
atingido ou por atingir. E assim a obra vai se formando de 
momentos epifânicos, transformando-se ela mesma na 
materialização da epifania. (SANT’ANNA, 1973, p. 209) 
 

Benedito Nunes (1973, p. 79), afirma que esse episódio epifânico ou 
“tensão conflitiva” que funciona como núcleo da narrativa, é provocado por algo 
banal do cotidiano em um momento fugidio, o que resulta no clímax, 
estabelecendo uma “ruptura da personagem com o mundo”, mediada por uma 
situação de confronto de pessoa a pessoa e de pessoa a coisa, seja esta um 
objeto ou um ser vivo, animal ou vegetal.  

Os momentos epifânicos, de modo geral, são traumáticos e dolorosos, 
pois provêm de uma forma emocional violenta de angústia que revelam a 
fragilidade da condição humana, ocasionando questionamentos e rupturas de 
valores. A epifania provoca uma visão ilimitada das possibilidades da vida e 
uma afirmação da liberdade em meio ao absurdo da existência. 

 
A angústia nos desnuda, reduzindo-nos àquilo que somos: 
consciências indigentes, com a maldição e o privilégio que a 
liberdade nos dá. No extremo de nossas possibilidades, ao 
qual esse sentimento nos transporta, ela intensifica a grandeza 
e a miséria do homem. Da liberdade que engrandece, e que 
nos torna responsáveis de um modo absoluto, deriva a razão 
de nossa miséria. Vivemos, afinal, num mundo puramente 
humano, onde a consciência é a única realidade 
transcendente. (NUNES, 1966, p, 17) 

 
Sendo assim, a imagem das rosas lhe provoca sentimentos dormentes e 

desconhecidos, desencadeando um súbito processo de autoconhecimento e 
um intenso desejo de liberdade e de transgressão aos valores impostos pela 
sociedade. Por meio das rosas, ela desperta, mesmo contra a sua vontade, e 
as sensações inundam o seu mundo, levando-a a mergulhar em crise, 
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questionando a sua existência. Laura sente os sentimentos fugirem ao seu 
controle, causando-lhe prazer, medo e culpa. 

Quando Laura enxerga as rosas, apesar do fascínio, ela se sente 
extremamente culpada, como se tivesse pecado por tê-las comprado, mas 
tenta se convencer de que não era, pois “não fora de modo algum ela quem 
quisera comprar, o vendedor insistira muito e ela se tornava sempre tão tímida 
quando a constrangiam, não fora ela quem quisera comprar, ela não tinha 
culpa nenhuma” (LISPECTOR, 2009, p. 46-47). A culpa é o momento extremo 
da sensação de ruptura e de tensão entre o Eu e o Outro, entre o Eu e o 
cotidiano, entre o Eu e o mundo, decorrente do processo epifânico. 

As rosas são metáforas da tentação humana e dos sentimentos 
reprimidos.  Elas provocam um incômodo desejo de experimentar e de 
transgredir. Laura tinha “seus sentimentos secretos” como toda mulher. No 
entanto, ela tinha de sufocá-los, pois deveria satisfazer unicamente aos 
desejos do marido: “Armando encararia com benevolência os impulsos de sua 
pequena mulher, e de noite eles dormiriam juntos” (LISPECTOR, 2009, p. 45). 
Laura, assim como maioria das mulheres que viviam em sua sociedade, 
internalizara os valores e as normas a ponto de ela mesma se desvalorizar 
como mulher. É o que podemos notar nas reflexões de Laura, imbuídas de um 
discurso moralizante. 

Ela sentia-se culpada por ter comprado rosas tão bonitas, porque queria 
se enquadrar no socialmente aceito: “Era preciso nunca mais dar motivo para 
espanto, ainda mais com tudo ainda tão recente. E, sobretudo, poupar a todos 
o mínimo sofrimento da dúvida. E que não houvesse nunca mais necessidade 
da atenção dos outros [...] Nada de impulsos” (LISPECTOR, 2009, p. 45). 
Então, ela, após muito hesitar, decide dar as rosas à amiga Carlota, pois, 
afinal, as rosas parecem não ter nenhuma funcionalidade dentro do cotidiano 
doméstico a não ser a de enfeitar. E Laura não quer despertar a atenção dos 
outros com extravagâncias e vaidade. 

 
[...] porque que não pedir a Maria para passar por Carlota e 
deixar-lhe as rosas de presente? E também porque aquela 
beleza extrema incomodava. Incomodava? Era um risco. Oh, 
não, por que risco? apenas incomodava, eram uma 
advertência, oh não, porque advertência? (LISPECTOR, 2009, 
p. 43) 
 

A sensação é de que se ela se livrasse das rosas, acabaria o problema. 
No entanto, após a decisão de abnegar-se das rosas, o conflito apenas se 
acalmou, mas “as rosas haviam deixado um lugar sem poeira e sem sono 
dentro dela” (LISPECTOR, 2009, p. 50), ou seja, claro e desperto, pois é nesse 
estágio de aparente desequilíbrio mental que Laura enxerga as coisas com 
mais nitidez. 

 
[...] Uma ausência que entrava nela como uma claridade. E 
também ao redor da marca das rosas a poeira ia 
desaparecendo. O centro da fadiga se abria em círculo que se 
alargava [...]Seu cansaço ia gradativamente se clareando. Sem 
cansaço nenhum, aliás. Assim como o vaga-lume acende. Já 
que não estava mais cansada, ia então se levantar e se vestir. 
Estava na hora de começar. Mas, com os lábios secos, 
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procurou um instante imitar por dentro de si as rosas. 
(LISPECTOR, 2009, p. 50) 
 

Imitar a rosa seria o oposto de imitar a cristo, ou seja, diferente da 
postura alienante de esposa e dona-de-casa modelo e da regularidade da vida 
cotidiana. Portanto, imitar a rosa é trazer à tona os desejos, sentimento e 
sonhos, conflitando com a realidade humana convencional. 

Laura não percebe o tempo passar, pois seu tempo é subjetivo, mas já 
era noite, então o marido armando chega: “O vulto escuro e precipitado entrou, 
a luz inundou violenta a sala. E na porta mesmo ele estacou com aquele ar 
ofegante e de súbito paralisado como se tivesse corrido léguas para não 
chegar tarde demais” (LISPECTOR, 2009, p. 51). Ao ver a esposa, ele percebe 
que algo estava errado com ela, pois já não era mais aquela mulher “chatinha, 
boa e diligente, e mulher sua” (LISPECTOR, 2009, p. 51). Armando olhou 
Laura com um tom inexpressivo e desconfiado, percebendo “com horror que a 
sala e a mulher estavam calmas e sem pressa” (LISPECTOR, 2009, p. 52). 
Laura, enfim, confirma a constatação de Armando: “— Não pude impedir, disse 
ela, e a derradeira piedade pelo homem estava na sua voz, o último pedido de 
perdão que já vinha misturado à altivez de uma solidão já quase perfeita. [...] 
Foi por causa das rosas, disse com modéstia” (LISPECTOR, 2009, p. 52). 

Armando a olhava “envelhecido, cansado, curioso. Mas não tinha uma 
palavra sequer a dizer. Da porta aberta via sua mulher que estava sentada no 
sofá sem apoiar as costas, de novo alerta e tranquila, como num trem. Que já 
partira” (LISPECTOR, 2009, p. 53). O “sem apoiar as costas” é uma atitude que 
afirma a sua liberdade e independência em relação ao marido e às amarras 
sociais que a prendiam. Laura estava novamente “alerta e tranquila” 
(LISPECTOR, 2009, p. 53), ou seja, duas palavras contraditórias assim como a 
própria personagem, dividida entre razão e emoção, entre ser livre e ser 
aprisionada, entre ter uma personalidade própria e ter uma escondida sob uma 
máscara social imposta, simbolizando, assim, a dualidade do ser humano e o 
desejo de unificação. 

Segundo Affonso Romano Sant’Anna (1973, p. 204), depois da 
revelação, a personagem fica “definitivamente perturbada ou regressa ao 
repouso inicial. Mas continuará para sempre ‘ferido nos olhos’”, pois é 
impossível às personagens, ao deflagrarem a epifania, retornarem ao 
“equilíbrio” do quadro inicial. Nesse conto, a personagem retorna ao estado 
inicial, contudo, esse retorno é a um estado mental anteriormente 
experimentado, isto é, “a loucura”, e não à segurança do lar.  Não sabemos em 
qual grau, mas podemos perceber que, de alguma forma, Laura se desliga das 
convenções, pois embarca no “trem da insanidade”, uma insanidade que pode 
ser entendida como transcendência de um mundo "real". 
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SIMPÓSIO 2 

DIÁLOGOS DE  
RESISTÊNCIA  
NAS LITERATURAS 
CONTEMPORÂNEAS:  
UM CHOQUE CULTURAL  
ENTRE O PRIMITIVO  
E O MODERNO  
Angela Aparecida Gonçalves Oliveira (SEED-PDE) 
Devalcir Leonardo (FECILCAM)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
As manifestações literárias podem ser uma das possibilidades de 
compreensão do homem contemporâneo. Sendo assim, este simpósio 
pretende receber trabalhos que reflitam sobre a construção do imaginário 
moderno tanto na literatura portuguesa quanto da literatura africana e 
latino-americana. Dentre os diversos escritores, destacamos três 
romancistas. O primeiro, José Saramago foi um escritor português que 
criou personagens que vivenciam a crise do mundo moderno, refletindo 
sobre o conceito de modernidade. Todas essas transformações suscitam 
mudanças no campo da ética, ocasionando uma inversão de valores no 
plano da solidariedade e criando um individualismo no mundo 
contemporâneo. Saramago representa essas situações atualizando 
alegorias ou criando metáforas, na perspectiva de proporcionar uma maior 
integração entre o homem e o seu meio social. Outro romancista que traz 
uma reflexão polêmica e de extrema importância é o sul africano John 
Maxwell Coetzee, um dos mais conceituados autores contemporâneos em 
língua inglesa, nascido em 1940 na África do Sul e ganhador do Nobel de 
literatura de 2003. A maioria de seus romances retratam a dura realidade 
socioeconômica na África do Sul pós-apartheid, a luta racial, os conflitos 
políticos e a brutalidade de mundos marcados pela exclusão econômica, 
política e social. O terceiro romancista, Gabriel Garcia Márquez também 
ganhador do Nobel de literatura, foi um dos precursores do realismo 
mágico na literatura latino americana ao criar situações e personagens 
marcados pelo insólito, questionando assim as estrutura sociais da 
contemporaneidade. Para aprofundar o diálogo entre literatura portuguesa, 
literatura africana e literatura latino americana, propomos teorias como do 
Pós-colonialismo, de Home Bhabha em O local da cultura (1998), as 
contribuições filosóficas de Michel Foucault, Edward Wadie Said, as teorias 
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feministas e a sua estreita relação com os estudos pós-coloniais, que 
buscam a integração da mulher marginalizada à sociedade. Por este viés, 
trazemos à tona a relação entre patriarcalismo/feminismo, 
metrópole/colônia ou colonizador/colonizado, bem como, a releitura, como 
estratégia pós-colonial de leitura de textos literários ou não-literários com a 
finalidade de reconhecer as implicações imperialistas existente no texto e 
possíveis reflexões sobre o processo imperial e a reescrita, fenômeno 
literário que consiste em reescrever uma obra canônica da metrópole e por 
meio da paródia, produzir uma nova obra escrita do ponto de vista da ex-
colônia. Abordam-se ainda concepções que discutem o conceito de 
modernidade de Marshall Berman, e suas implicações na literatura. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Diálogos literários; pós-colonialismo; modernidade. 
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DIALOGISMO  

E A LUTA DE  

CLASSE  

EM CEM ANOS  

DE SOLIDÃO 
Angela da Silva Leonardo (FECILCAM)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
Esse trabalho visa analisar a obra Cem anos de solidão (2003) de Gabriel 
García Marquez, escritor latino-americano que de forma insólita narra à 
história da família Buendía-Iguarán. Buscar-se-á a partir do personagem 
José Arcádio Segundo aplicar os conceitos de dialogismo e 
intertextualidade oriundos do teórico Mikhail Bakhtin (2008). Segundo 
BAKHTIN, o gênero romance é polifônico por natureza porque resultam de 
muitas vozes que se polemizam. Na mesma linha Carlos Alberto Faraco, 
apresenta dois conceitos fundamentais que servirão para análise do 
romance, sendo o diálogo entendido como um espaço de luta entre as 
vozes sociais, de um lado aquelas que buscam impor e centralizar e 
aquelas que procuram se fazer ouvir como a paródia, a ironia etc. O livro 
retrata a angústia e o sofrimento de pessoas marcadas pela solidão e pela 
guerra. Com um realismo fantástico García Marquez nos remete a um 
imaginário de situações vividas em diversos países latinos que sofreram 
com a ditadura, situações de massacre, e de extermínio. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura latino-americana; polifonia; realismo 

fantástico. 
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LITERATURA  
AFRO-FEMININA:  
UMA ESCRITA  
DE COBRANÇA 
Serafina Ferreira Machado (IFPR)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
O objetivo deste trabalho é mostrar que os testemunhos narrativos afro-
femininos rejeitam a ideia de um discurso passivo, configurando-se como 
uma escrita que se opõe ao lugar de Outro reservado ao negro e ao sujeito 
feminino. Contrariando o discurso hegemônico,  as escritoras expõem o 
descontentamento, a raiva, requerendo, através de sua obra, o direito de 
usar a própria voz para exigir um lugar como igual, nas letras e na 
sociedade. Assim, neste trabalho, faremos a análise de algumas escritoras 
afro-brasileiras, considerando os seguintes pilares: gênero, raça, 
singularidade, imaginário sociocultural, voz/silêncio, opressão, violência e 
subjetividade, para comprovar que a escritora negra demonstra seu 
processo de resistência através da “palavra literária”, uma arma 
potencialmente útil contra as opressões, contra a exclusão social.  
 

PALAVRAS-CHAVE: mulher; afro-descendente; cobrança. 
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MENSAGEM  

E A JANGADA DE  

PEDRA: UM ESPELHO  

INVERTIDO DO  

IMAGINÁRIO  

PORTUGUÊS 
Devalcir Leonardo (FECILCAM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
Esta comunicação pretende ressaltar nas obras Mensagem de Fernando 
Pessoa e A Jangada de Pedra de José Saramago elementos que retratam 
a busca da identidade portuguesa, numa leitura das intertextualidades. 
Fernando Pessoa retoma o passado glorioso de Portugal escrevendo não 
mais uma epopeia, mas um poema que também trata da História 
Portuguesa. Mensagem assenta-se sobre um fio cronológico e uma 
sequência histórica que justificam a distribuição assimétrica e irregular dos 
poemas que o compõem e sugerem uma interpretação em três fases: 
ascensão, apogeu e declínio do império português. José Saramago, 
identificando-se com Pessoa, também procurou compreender a história de 
seu país reescrevendo a História oficial abatendo os mitos de heróis de 
uma pátria suprema e gloriosa, para isso prioriza a criação de personagens 
que se identificam com o povo simples e que ganham sentido e voz para 
refletir a coletividade, marcando uma diferença com o discurso 
individualista presente no poema Mensagem. Saramago elabora um 
romance visionário antecipando o caos político e econômico imposto pela 
política neoliberal ao aderir ao Mercado Comum Europeu hoje União 
Europeia.  
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura portuguesa; identidade; emancipação. 
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MENSAGEM  
E A JANGADA DE  
PEDRA: UM ESPELHO  
INVERTIDO DO  
IMAGINÁRIO  
PORTUGUÊS 
Devalcir Leonardo (FECILCAM) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Este artigo pretende ressaltar nas obras Mensagem (1935) de Fernando 
Pessoa e A Jangada de Pedra (1986) de José Saramago elementos que 
retratam a busca da identidade portuguesa, numa leitura das intertextualidades. 

Assim como Camões ao escrever Os Lusíadas, Fernando Pessoa 
retoma o passado glorioso de Portugal escrevendo não mais uma epopeia, 
mas um poema que também trata da História de Portugal, que, diferentemente 
do texto camoniano, não narra passagens históricas, mas refere-se a fatos e 

RESUMO: Esta comunicação pretende ressaltar nas 
obras Mensagem de Fernando Pessoa e A Jangada de 
Pedra de José Saramago elementos que retratam a 
busca da identidade portuguesa, numa leitura das 
intertextualidades. Fernando Pessoa retoma o passado 
glorioso de Portugal escrevendo não mais uma epopeia, 
mas um poema que também trata da História 
Portuguesa. Mensagem assenta-se sobre um fio 
cronológico e uma sequência histórica que justificam a 
distribuição assimétrica e irregular dos poemas que o 
compõem e sugerem uma interpretação em três fases: 
ascensão, apogeu e declínio do império português. José 
Saramago, identificando-se com Pessoa, também 
procurou compreender a história de seu país 
reescrevendo a História oficial abatendo os mitos de 
heróis de uma pátria suprema e gloriosa, para isso 
prioriza a criação de personagens que se identificam com 
o povo simples e que ganham sentido e voz para refletir 
a coletividade, marcando uma diferença com o discurso 
individualista presente no poema Mensagem. Saramago 
elabora um romance visionário antecipando o caos 
político e econômico imposto pela política neoliberal ao 
aderir ao Mercado Comum Europeu hoje União Europeia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura portuguesa; identidade; 
emancipação. 
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personagens históricos, às vezes de forma indireta e metafórica e às vezes só 
nos títulos do poema. Mensagem assenta-se sobre um fio cronológico e uma 
sequência histórica que justificam a distribuição assimétrica e irregular dos 
poemas que o compõem e sugerem uma interpretação em três fases: 
ascensão, apogeu e declínio do império português.  Diante disso, entendemos 
que há um tema complexo, que envolve ao mesmo tempo várias noções: a de 
individualismo, a de heroísmo e a de que existem homens comuns e homens 
superdotados. O poeta busca no passado o sentimento de sua nação, 
revivendo em forma de alegórica os grandes heróis clássicos como Viriato, 
Ulisses, reis, rainhas e navegadores que se cristalizaram como mitos de seu 
povo. A obra de Fernando Pessoa constitui-se como um dos grandes enigmas 
da Literatura Portuguesa e mundial, pois mesmo um poema que se aproxima 
de cunho épico como Mensagem é revestido de uma linguagem 
essencialmente mística que requer do leitor muita atenção para compreender 
as metáforas e ironias contidas nos seus versos. O poema Mensagem é 
organizado por Pessoa no decorrer de sua vida, mas por decorrência do 
concurso do Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), em 1935, o poeta 
elabora uma sequencia poética e histórica para contar de forma moderna a 
história e o futuro de Portugal, um único livro publicado em vida, uma 
reconhecimento tardio, pois nesse concurso Mensagem fica em segundo lugar, 
segundo justificativa do júri, o Prêmio Antero de Quental estava dividido em 
duas categorias: livros com mais de 100 páginas e livros menor de 100 
páginas, pois o poema Mensagem ficou com o segundo lugar por não atingir o 
número páginas da primeira categoria.  

Já outro escritor português José Saramago conheceu a fama e o 
reconhecimento a partir de 1991, quando recebeu o prêmio da Associação 
Portuguesa de Escritores (APE), com o romance O Evangelho Segundo Jesus 
Cristo. Em 1995, recebeu o prêmio Camões, por toda sua obra. Em 1998, 
ganhou o prêmio Nobel de Literatura, pelo conjunto de sua obra. Eis algumas 
romances que o tornaram conhecido mundialmente: Terra do Pecado (1947); 
Manual de Pintura e Caligrafia (1977); Levantado do Chão (1980), com o qual 
ganhou o prêmio Cidade de Lisboa; Memorial do Convento (1982); O Ano da 
Morte de Ricardo Reis (1984); A Jangada de Pedra (1986); História do Cerco 
de Lisboa (1989); O Evangelho Segundo Jesus Cristo (1991); Ensaio Sobre a 
Cegueira (1995); Todos os Nomes (1997); A Caverna (1998); O Homem 
Duplicado (2000); Ensaio Sobre a Lucidez (2004); Intermitências da Morte 
(2005), As pequenas memórias (2006), A viagem do Elefante (2008), O 
Caderno (2009) e Caim (2009). 

Saramago procura compreender a história de seu país; porém, com 
outra perspectiva histórica, pois apresenta, em suas obras, até a publicação de 
O Evangelho Segundo Jesus Cristo (1991), uma profunda análise da história 
portuguesa. Saramago reconta a história oficial e derruba mitos de heróis e de 
uma pátria suprema e gloriosa. Podem-se perceber esses fatos em um dos 
recursos utilizados para a construção dos romances: a criação de personagens 
esquecidas pela história oficial, como mulheres e homens que surgem das 
camadas desfavorecidas e simples do povo; personagens denominadas Maria, 
José, João, Baltasar, Blimunda, Pedro; homens e mulheres que apresentam 
um forte sentimento humanitário, carregado do desejo de desvendar os 
enigmas do mundo. Tais personagens são errantes caminheiros, apresentados 
ora como um Jesus Cristo humano, ora como uma mulher do povo com 
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poderes mágicos (Blimunda); ou um idoso que sente a terra tremer (Pedro 
Orce); ou, ainda, um soldado maneta e criativo, mas determinado, em seu 
espírito, a contribuir na elaboração da máquina voadora (Baltasar). O que os 
une é o desejo de descobrir e de participar das maravilhas do mundo. 

José Saramago prioriza a criação de personagens que se identificam 
com o povo simples e que ganham sentido e voz para refletir a coletividade, 
marcando uma diferença com o discurso individualista presente no poema 
Mensagem. Esta nova técnica de narrar observada nas obras de Saramago 
despertou e tem despertado nos leitores um estranhamento, e por que não 
dizer uma certa dificuldade no entendimento das complexas alegorias 
presentes e uma linguagem inovadora e irônica, que atribui um novo sentido à 
História de Portugal. 
 

 
1. A INTERTEXTUALIDADE EM MENSAGEM E A JANGADA 
DE PEDRA DA GLÓRIA AO CAOS 

 
No romance A Jangada de Pedra (1999), objeto de nossa leitura, as 

personagens são constituídas de poderes sobrenaturais. A dona de casa Joana 
Carda é possuidora de uma vara de negrilho e com a qual poderia riscar o chão 
e traçar uma fronteira entre ela e o mundo. A partir desse risco, os cães que 
não tinham capacidade de latir passariam a fazê-lo. Uma outra personagem 
que se destaca é o farmacêutico espanhol Pedro Orce, que sente a terra 
tremer sem que os sismógrafos pudessem registrar algum acontecimento. O 
professor de português das "primeiras letras" José Anaiço que passou a ser 
seguido, misteriosamente, por um bando de pássaros; Joaquim Sassa, 
empregado de um escritório, que em férias, lança ao mar uma pesada pedra 
que começa a subir e a descer sobre a água até mergulhar definitivamente. 
Completa essa galeria Maria Guavaira, uma senhora viúva e proprietária rural, 
desfiando uma meia de lã, cujo fio nunca chega ao final e da presença de um 
imenso e mudo cão que tem um pedaço desse fio de lã caindo de sua boca.  

Todos estes personagens e acontecimentos constituem-se uma grande 
alegoria na compreensão e desvendamento da misteriosa ruptura dos Pirineus, 
que levou a Península Ibérica à deriva do Oceano Atlântico, imaginando-a uma 
grande jangada de pedra sem rumo e sem identidade. 

Na tentativa de leitura da identidade portuguesa nas obras em questão, 
torna-se fundamental relembrarmos o conceito de intertextualidade. Segundo 
REIS (1995), o conceito de intertextualidade funciona como um espaço de 
diálogo, troca e interpenetração constante de um texto nos outros. Para 
CALBUCCI (1999), que registra um conceito do próprio Saramago, os seres 
humanos são seres intertextuais e sempre o foram: a cultura, em sentido muito 
amplo é a intertextualidade por excelência. Para compreender a história de seu 
país, Saramago apresenta constantes diálogos com grandes nomes da 
Literatura Portuguesa como Camões e Fernando Pessoa.        

A Nação Portuguesa, por meio de um passado glorioso de conquistas e 
desbravamentos, forja uma história marcada por valores que sintetizaram sua 
identidade. Na obra Mensagem, o ponto de vista pessoano passa por uma 
olhar extremamente nacionalista e sebastianista, o poeta mergulha na história 
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de seu país, de forma que, ao iniciar o poema, contextualiza a localização de 
Portugal para o mundo, nos versos do poema Os castelos: 

 
A Europa jaz, posta nos cotovelos: 
De Oriente a Ocidente jaz, fitando, 
E toldam-lhe românticos cabelos 
Olhos gregos, lembrando. (PESSOA, 1986, p.5)  

 
Por se tratar de um poema épico, ao caracterizar seu país, o eu-lírico 

constrói o seu ponto de vista, partindo do geral para o específico, da Europa 
para Portugal. A descrição é enigmática, de uma Europa animizada, 
assemelhando-se a uma figura feminina, sentada na costa atlântica, fitando.  

Um outro dado relevante, elemento essencial na formação de Portugal, é 
a presença da cultura helênica, fato observado no verso Olhos gregos, 
lembrando, que marca a recorrência das heranças clássicas da Grécia, 
herdadas pelo império português. Na última estrofe, completa-se a 
personificação feminina, pela voz do eu-lírico: 

 
A mão sustenta, em que se apóia o rosto. 
(...) 
Fita, com olhar esfíngico e fatal, 
O Ocidente, futuro do passado. 
(...) 
O rosto com que fita é Portugal. (PESSOA, 1986, p.5) 

 
Entendemos no último verso que Portugal é o “rosto” da Europa e os 

“olhos gregos” do início do poema lhe pertencem (O rosto com que fita é 
Portugal). No seu modo português de ver as coisas, de encarar a realidade, o 
eu-lírico conserva ainda a lembrança da origem grega da civilização ocidental e 
recupera a origem que acabou esquecida no resto do mundo, só preservada no 
espírito português. Na sua visão idealizada, o olhar português, apesar de 
voltado para o mar, para o descobrimento de novas terras, não é mercantilista, 
mas grego. 

Já Saramago apresenta um contraponto à visão épica de Pessoa; em A 
Jangada de Pedra (1986) o seu discurso irônico, revestido de alegoria, será a 
base desse outro olhar, apresentando uma Europa acéfala, quando a 
Península Ibérica se soltou do continente europeu. Vejamos o fragmento que 
confirma a nossa leitura: 

 
Então, a Península Ibérica moveu-se um pouco mais, um 
metro, dois metros, a experimentar as forças... Houve depois 
uma pausa, sentiu-se passar nos ares um grande sopro, como 
a primeira respiração profunda de quem acorda, e a massa de 
pedra e terra, coberta de cidades, aldeias, rios, bosques, 
fábricas, matos bravios, campos cultivados, com a sua gente e 
os seus animais, começou a mover-se, a barca que se afasta 
do porto e aponta ao mar outra vez desconhecido. 
(SARAMAGO, 1999, p. 43) 

 
Numa leitura intertextual, ambos os autores apresentam projeções para 

o futuro de Portugal. Para Pessoa, Portugal será a matriz do Quinto Império, 
conforme os versos do poema intitulado O Quinto Império, de O Encoberto: 
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Grécia, Roma, Cristandade, 
Europa – os quatro se vão 
Para onde vae toda edade. 
Quem vem viver a verdade 
Que morreu D. Sebastião? (PESSOA, 1986, p.19) 

 
Numa definição pessoal do que seria o futuro, o poeta nos afirma: O 

Quinto Império. O Futuro de Portugal – que não calculo, mas sei – está escrito 
já, para quem saiba lê-lo, nas trovas do Bandarra, e também nas quadras de 
Nostradamus. Esse futuro é sermos tudo. (PESSOA, 1986: 332 e 334). 
Entendemos nessas afirmações que o Quinto Império passa a ser o embrião de 
uma nova ideia filosófica, religiosa e cultural. Portugal estaria preparado para 
exercer este reinado.  

Em contrata partida, o narrador de A Jangada de Pedra reflete com 
pessimismo sobre o futuro da Península Ibérica, no momento em que os 
quatros viajantes retornam para suas casas, cansados de tanto vagar pelo seu 
país, sem um porto seguro. Descreve, no final do livro, as incertezas do futuro: 

 
A península parou... A viagem continua. Roque Lozano ficará 
em Zufre, irá bater à porta de sua casa, Voltei, é a sua história, 
alguém há-de querer contá-la um dia. Os homens e as 
mulheres, estes, seguirão o seu caminho, de futuro, que tempo, 
que destino. A vara de negrilho está verde, talvez floresça no 
ano que vem (SARAMAGO, 1999, p. 317) 

 
Termina a história sob a visão pessimista do narrador, mas que antevê 

uma possibilidade de esperança, ao referir-se à vara de negrilho: A vara de 
negrilho está verde, talvez floresça no ano que vêm, ou seja, a vara de negrilho 
florescendo, possivelmente a quantidade de varas aumentará, o povo poderá 
riscar o chão e começar tudo novamente. Vale ressaltar que a simbologia de 
riscar o chão marca o rompimento do Pirineus. Ao concluir, alerta que o destino 
da Península dependerá de seu povo. 

 
 

2. O SEBASTIANISMO  E A CONTRUÇÃO DE UMA 
IDENTIDADE REFLEXIVA  
 

Na busca das intertextualidades, um outro ponto se destaca, quando o 
futuro de Portugal é discutido sob a perspectiva do sebastianismo. Em 
Mensagem o tema possui um enfoque ufanista e em A Jangada de Pedra, a 
função do sebastianismo se caracteriza pela busca da identidade da nação e 
pelo resgate da soberania, uma vez que narrador apresenta uma crítica 
contundente ao governo português, rompendo, assim, com a ideologia 
individualista e autoritária presente em Mensagem; na visão saramagueana, os 
governos só apresentam eficácia e liderança, no momento em que todas as 
suas capacidades de governar não são exigidas. Configura-se no trecho: 

 
A notícia de que a península se precipita à velocidade de dois 
quilômetros por hora em direção aos Açores foi aproveitada 
pelo governo português para apresentar a demissão, com 
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fundamento na evidente gravidade da conjuntura e no perigo 
colectivo iminente, o que permite pensar que os governos só 
são capazes e eficazes nos momentos em que não haja razões 
fortes para exigir tudo da sua capacidade (SARAMAGO, 1999, 
p. 200)  

 
O sebastianismo é, assim, a marca profunda da identidade portuguesa 

nas duas obras, discutidas e elucidadas ao leitor em diferentes graus. Em 
Mensagem a crença na volta de D. Sebastião ou de outro grande líder 
constitui-se a idéia núcleo da obra, ao passo que em A Jangada de Pedra, 
esse conceito de que haverá um único salvador da pátria cai por terra, somente 
a cultura da solidariedade poderá resgatar a identidade da nação. Esse caos 
pode ser percebido na função já cumprida pelo sebastianismo. Esclarece-nos 
CAMOCARDI: 

 
O Sebastianismo foi o único recurso cabível a uma nação 
acéfala pela invasão estrangeira e reduzida pelas disputas 
imperialistas, para preservar ilesa sua integridade espiritual. 
Tornada insuportável a idéia de que Portugal já não era nação 
soberana, prenuncia-se no horizonte o sonho da supernação, 
encabeçada por um super príncipe, a despertar em breve. Foi 
esta a função histórica do sebastianismo: transportar para o 
futuro a nação impossível no presente, à semelhança de um 
país invadido e que prossegue livre e soberano no exílio 
(KUJAWSKY, 1973: 16, apud CAMOCARDI, 1996: 59) 

 
Para entendermos toda a alegoria criada pelos autores, faz-se 

necessário ter conhecimento da política econômica de Portugal e da Espanha, 
submetidos à União Européia. Segundo Walter Praxedes, em seu estudo, 
Saramago critica duramente este tipo de organização que exclui os países 
pobres. Esclarece-nos o autor: 

 
Se os heróis dos romances de Saramago são os excluídos da 
História, Portugal e a Península Ibérica foram igualmente 
excluídos da História européia, que foi durante muito tempo a 
História e ponto final, pelo menos para o etnocentrismo 
europeu (RIVAS, 1998, apud PRAXEDES, 2001: 74). 

 
Diante do exposto, no que se refere à identidade portuguesa, podemos 

afirmar que existe uma intertextualidade entre as duas obras. Embora 
apresentam contornos diferentes, há em Mensagem um discurso ufanista, que 
ressalta o sebastianismo como marca profunda na história portuguesa, ao 
passo que em A Jangada de Pedra, contrariamente, o discurso irônico 
apresenta uma critica social constante, consubstanciada nos personagens, que 
também apresentam uma matriz do sebastianismo. O ponto de vista de 
Saramago contraria o sebastianismo personalista pessoano, prognosticando 
que as mudanças virão, a partir da organização popular. Trata-se da identidade 
portuguesa construída com base sólida na solidariedade, no respeito às 
diferenças e na esperança imorredoura de que o destino de um povo depende 
do próprio povo. 

Pessoa em Mensagem nos ensina a não tomar os fatos em seu sentido 
aparente, mas como símbolos carregados de um significado que os ultrapassa. 
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Vale-se de uma matéria-prima (desgraças coletivas, maus pressentimentos, a 
inércia do sonho grandioso da salvação universal) que parece ter-se adaptado 
à linguagem alegórica e enigmática de Saramago, que vê (e acredita) no 
solidarismo e no respeito às diferenças humanas a salvação dos destinos da 
pátria.  

Com relação à formação de identidade de um povo, os estudos nos 
apresenta um importante suporte teórico, para Castells apud (PRAXEDES 
2000, p. 41)  “A construção da identidades vale-se da matéria-prima fornecida 
pela história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela 
memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e  relações 
de cunho religioso”. Castells concebe  três forma e origem de conformação  
identitária: 

 
Em primeiro lugar, Castells conidera como “Identidade 
legitimadora” aquela forma de identidade construída a partir de 
instituições dominantes da sociedade, como por exemplo, o 
Estado e a Igreja; Uma segunda é a “Identidade de 
resistência”, criada por atores que se encontram em 
posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela 
lógica de dominção, construindo,  assim, trincheiras de 
resistências[...]. Há, ainda, a identidade de projeto: quando os 
atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de material 
cultural ao seu alcance, constrói uma nova identidade capaz de 
redefinir sua posição na sociedade de forma a buscar a 
transformação de toda a estrutura social. (CASTELLS,2000 
aput PRAXEDES, 2000,p. 42) 

 
 Nas obras Mensagem, percebe-se essa perpectiva de formação de uma 
identidade ligitimadora, pois Pessoa projeta-se inicialmente nos mitos 
fudadores, nas instituições legitmadoras de seu país, no entanto, uma obra da 
complexidade de Mensagem seria reducionista afirmar que somente um 
aspecto dessa identidade estaria presente, pois como vimos o poeta parte da 
ascenção, glória e decadência, mas pode-se perceber uma preocução 
nacionalista-ufanista no todo do poema, caracterizando assim a identidade 
legitimadora como um das mais preponderantes no conjunto da obra.  Em 
contra partida, José Saramago vale-se de uma identidade de resistência devido 
aos seus personagens culmindo para uma identidade de projeto, pois como 
vimos seus personagens buscam uma transformação de toda a estrutura 
social, são personagens dotados de muita humanidade que por meio da 
solidariedade mudam o ambiente onde estão. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

          Ao discorrer sobre as intertextualidades nas obras Mensagem e A 
Jangada de Pedra, percebe-se que ambos os escritores falam de um contexto 
sócio-histórico marcado por incertezas, os dois somam na perspectiva de 
construção de uma identidade nacional. No entanto, o poeta Fernando Pessoa 
projeta um futuro glorioso, porém não compreendido ainda pelo povo. Já 
Saramago transfere o caráter do sebastianismo para a luta coletiva e solidária, 
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não mais de um herói, mas de um coletivo, não mais de ilustres, mas anônimos 
que fazem a história. 
         A literatura de José Saramago torna-se indispensável para compreender 
o homem no contexto contemporâneo, pois seus escritos assim como de 
Fernando Pessoa nos põe diante dos abismos da modernidade. Um desses 
abismos Saramago tematiza na obra A Jangada de Pedra, não apresenta 
simplesmente uma reflexão política, mas humanitária sobre o destino da 
Península Ibérica e quiçá de toda humanidade. A alegoria da grande jangada 
de pedra nos remete à visão arquetípica da formação dos continentes, seus 
romances apresentam esses temas filosóficos que faz-nos questionar quem 
nós somos e para onde iremos.  
          Portanto, o presente artigo apresentou esse espelho invertido da 
identidade portuguesa, cada escritor fala de um contexto e de uma 
determinada ideologia, tudo no sentido de proporcionar visões diferentes sobre 
o tema, proporcionando aos leitores uma reflexão critica e solidária do mundo. 
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O EXISTENCIALISMO  
NA OBRA A NÁUSEA,  
DE JEAN-PAUL SARTRE 
Valdair da Silva (FACULDADE INTEGRADO/SEED-PR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
A Náusea de Jean Paul Sartre conta, em forma de diário a vida de Antoine 
Roquentin, um historiador de 35 anos que após viajar por vários países 
abandona tudo e se instala em Bouville, para escrever a biografia do 
marquês de Rollebon do século XVIII. O tempo cronológico e psicológico 
está presente e a narrativa é linear. O ponto crucial do romance é o 
momento da “epifania”, momento em que o autor reconhece sua própria 
existência e não pode mais negá-la. O personagem encontra-se perdido e 
sem razão para continuar a viver, busca uma forma para se libertar de uma 
vida sem sentido. Ao esmagar a mosca sente que está libertando-a. A 
mosca vive programado biologicamente para uma existência 
predeterminada e nada vai mudar seu destino. Antoine de Roquentin, figura 
como o homem que não pode ser definido porque ainda não é, está em 
projeto. Esse lança-o na aventura da vida, na Náusea, pois ai vai encontrar 
outros homens também se lançando na vida e como ele, vivem a não 
liberdade. Eis a máxima do existencialismo: o homem existe, surge no 
mundo e só posteriormente se define. Não é possível defini-lo já que de 
início não é nada. É somente aquilo que ele faz de si mesmo, é o que ele 
projetou ser.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Jean-Paul Sartre; A Náusea; existencialismo. 
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O EXISTENCIALISMO  
NA OBRA A NÁUSEA,  
DE JEAN-PAUL SARTRE 
Valdair da Silva (FACULDADE INTEGRADO/SEED-PR) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Pensar o problema da filosofia existencialista é reconhecer que há 
diferentes formas de se compreender as relações dos homens em uma dada 
realidade histórica. É pensar que há diferentes “projetos” humanos e que 
superar projetos particulares implica em superar uma visão também particular 
de homem, de projeto e de sociedade. Não se nega esses projetos por 
decretos e tão pouco se institui novos. Superar é a possibilidade de olhar firme 
em direção ao futuro e colocar-se a caminhar. Nesse sentido, o existencialismo 
presente na obra a Náusea nos ajuda a entender esse caminho que deve ser 
trilhado por todos. O caminho da liberdade. 

É justamente para denunciar um modo de vida não livre e se contrapor a 
esse tipo de projeto assumido por muito que Sartre no convida a uma reflexão: 
a saber que há uma possibilidade de se reencontrar na liberdade, que o 
homem é um ser de possibilidades, de projetos.  

 
 

RESUMO: A Náusea de Jean Paul Sartre conta, em 
forma de diário a vida de Antoine Roquentin, um 
historiador de 35 anos que após viajar por vários países 
abandona tudo e se instala em Bouville, para escrever a 
biografia do marquês de Rollebon do século XVIII. O 
tempo cronológico e psicológico está presente e a 
narrativa é linear. O ponto crucial do romance é o 
momento da “epifania”, momento em que o autor 
reconhece sua própria existência e não pode mais negá-
la. O personagem encontra-se perdido e sem razão para 
continuar a viver, busca uma forma para se libertar de 
uma vida sem sentido. Ao esmagar a mosca sente que 
está libertando-a. A mosca vive programado 
biologicamente para uma existência predeterminada e 
nada vai mudar seu destino. Antoine de Roquentin, figura 
como o homem que não pode ser definido porque ainda 
não é, está em projeto. Esse lança-o na aventura da vida, 
na Náusea, pois ai vai encontrar outros homens também 
se lançando na vida e como ele, vivem a não liberdade. 
Eis a máxima do existencialismo: o homem existe, surge 
no mundo e só posteriormente se define. Não é possível 
defini-lo já que de início não é nada. É somente aquilo 
que ele faz de si mesmo, é o que ele projetou ser. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Jean-Paul Sartre; A Náusea; 
existencialismo. 
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1. A NÁUSEA, DE JEAN-PAUL SARTRE  
 

A Náusea de Jean Paul Sartre é narrado em forma de diário, por Antoine 
Roquentin, protagonista, Roquentin é um historiador de 35 anos que após 
viajar por vários países abandona tudo e com suas economias se instala em 
Bouville uma pequena província para escrever uma biografia do marquês de 
Rollebon, uma figura do século XVIII. Roquentin é um personagem 
introspectivo que vive sozinho em um hotel, outro personagem importante é o 
Autoditada, o único com quem Roquentin às vezes conversa. Este pretende ler 
todo o acervo da Biblioteca por ordem alfabética, ele representa o conceito de 
humanismo ridicularizado por Sartre e o intelectual sem engajamento. Destaca-
se também a dona do Rendez-vous Chiminots, outra personagem importante 
no conjunto da obra. 

O tempo cronológico presente na narrativa é linear, ou seja, organiza-se 
segundo a concepção dominante do tempo (passado-presente-futuro), mas 
também o tempo psicológico tem destaque no texto, pois como se trata de uma 
literatura intimista, o fluxo de consciência marca a subjetividade da 
personagem, este recurso permite ao leitor aproximar-se da vida interior da 
personagem: 

 
Açoitei Maurice Barres. Éramos três soldados e um de nós 
tinha um buraco no meio do rosto. Maurice Barrès se 
aproximou e nos disse: “Está bom!” E deu a cada um de nós 
um buquê de violetas. “Não sei onde enfiá-lo”, disse o soldado 
com a cara esburacada. [...] De uns tempos para cá, lembro-
me com freqüência de meus sonhos (SARTRE, 2000, p. 95). 

 
Roquentin aparece já no inicio da narrativa como um personagem 

introspectivo e às vezes “transtornado”, com medo das mudanças que estão 
por vir e que o próprio ainda não compreende. Não compreende justamente 
porque ainda está se construindo, como personagem na obra, mas também 
como ser. Ele percebe a mudança, mas não sabe localizá-la e tão pouco sabe 
de sua intensidade e sentencia, “portanto, ocorreu uma mudança durante 
essas últimas semanas. Mas onde? É uma mudança abstrata que não se fixa 
em nada. Fui eu que mudei? Se não fui eu, então foi esse quarto, essa cidade, 
essa natureza; é preciso decidir. Acho que fui eu que mudei” (SARTRE, 2000, 
p. 18). 

Roquentin vive sozinho e com freqüência vai ao Rendez-vous de 
Cheminots, onde gosta de escutar a música Some of these days / You’ll miss 
me honey, mas também para fazer amor com Françoise. O fato de ser sozinho 
parecia não incomodá-lo, observava as pessoas reunidas e dizia que elas 
precisavam estar reunidas para existir, 

 
Quanto a mim vivo sozinho, inteiramente só. Nuca falo com 
ninguém; não recebo nada, não dou nada. O Autodidata não 
conta. É verdade que existe Françoise, a dona do Rendez-vous 
des Cheminots. Mas falo com ela? Algumas vezes após o 
jantar [...] fazemos amor au pair” – trabalho que se faz em troca 
de casa e comida (SARTRE, 2000, p. 21). 
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A personagem parece não se incomodar com a solidão, pois até as 
lembranças o abandonaram. A única pessoa que se recorda é Anny, uma 
namorada que espera revê-la. Um dos espaços principais são os cafés Mably e 
Rendez-vous des Cheminots, pois é nestes ambientes que começa a perceber 
a solidão, ao observar as pessoas e perceber nelas as necessidades da vida 
em conjunto, Roquentin se senti só, e isto começa a incomodá-lo e afirma: 
“gostaria de falar com alguém sobre o que está me acontecendo, antes que 
seja tarde demais [...] Gostaria que Anny estivesse aqui” (SARTRE, 2000, p.24) 

Uma passagem importante da obra é quando o personagem começa a 
se dar conta de sua própria existência, percebe que não é livre. Isso ocorre 
quando ele vê um papel no chão, abaixa-se para pegá-lo, mas não pode: 
“permaneci curvado por um instante, li ‘Ditado: A coruja branca’; depois me 
ergui, as mãos vazias. Já não sou livre, já não posso fazer o que quero”, 
continua narrando, desta vez fazendo uma constatação da sua existência com 
a não existência dos objetos, “os objetos não deveriam tocar, já que não vivem. 
Utilizamo-los, colocamo-los em seus lugares, vivemos no meio deles: são úteis 
e nada mais” (SARTRE, 2000, p. 26). Discorre em seguida sobre a primeira vez 
que sentiu ela, a Náusea, estava na praia e sentiu um enjôo ao segurar uma 
pedra “como era desagradável! E isso vinha da pedra para minhas mãos. Sim, 
é isso, é exatamente isso: uma espécie de náusea nas mãos” (SARTRE, 2000, 
p. 27).  

Outro espaço importante é a Biblioteca onde passa a maior parte do 
tempo e às vezes conversa com o autodidata. Vai para escrever o livro sobre 
Rollebon, à medida que vai tomando conhecimento da sua existência e da não 
existência do senhor Rollebon, pois já esta morto, ele perde o encantamento e 
o que antes lhe dava prazer agora o repugna: “durante muito tempo o homem 
Rollebon me interessou mais do que o livro para escrever. Mas agora o homem 
..., o homem começa a me entediar [...] O senhor Rollebon me enfada [...]” 
(SARTRE, 2000, p. 30 a 34). Ele para de escrever sobre Rollebon e começa a 
descrever o que está a sua volta, descreve seus sentimentos, como ele se vê, 
termina afirmando: “Não tenho amigos: será por isso que minha carne é tão 
nua”?  

Outra passagem importante é quando Roquetin vai ao Rendez-vous dês 
Chiminots e sente novamente a Náusea e dessa vez ele fica perturbado, pois 
os cafés eram o refúgio da solidão e agora ela aparece justamente nesse 
ambiente. Ele foi ao café para “fazer amor”, mas Madeleine avisa que a patroa 
não está. 

O personagem prossegue narrando vários acontecimentos e 
impressões, com um olhar muito subjetivo descreve as pessoas, os lugares, os 
acontecimentos diários tudo é narrado com excelência dia após dia. Em uma 
terça feira de carnaval ele recebe uma carta de Anny sua ex-namorada e que 
há seis anos não tinha noticias, esta carta o deixa confuso, ansioso, após uma 
semana que recebera a carta desiste de escrever o livro, “segunda-feira já não 
estou escrevendo meu livro sobre Rollebon; isso terminou já não posso 
escrevê-lo. Que vou fazer da minha vida? (SARTRE, 2000, p. 143). 

O ponto crucial do romance é o momento da “epifania”, momento em 
que o autor reconhece sua própria existência e não pode mais negá-la. Ao 
mesmo tempo não vê mais sentido em continuar escrevendo sobre algo o que 
não existe. O personagem encontra-se perdido e sem razão para continuar a 
viver, busca uma forma para se libertar. Ele está no café com o Autodidata e 
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mata uma mosca que vai representar a libertação de uma vida sem sentido, 
sem compromisso. Uma vida sem liberdade não é vida. A mosca representa 
isso, um inseto que vive programado biologicamente para uma existência 
predeterminada e nada vai mudar seu destino:  

 
No circulo uma mosca se arrasta entorpecida [...] Vou lhe fazer 
o favor de esmagá-la. Ela não vê surgir o indicador gigante, 
cujos pêlos dourados brilham ao sol. – Não a mate, senhor! – 
exclama o Autodidata. A mosca rebenta as tripinhas branca 
emergem de seu ventre; liberei-a da existência. Digo 
secamente ao Autodidata: Era um favor a prestar a ela 
(SARTRE, 2000, p. 155) 

 
Buscando um sentido para sua vida pensa no encontro que terá com 

Anny e deposita uma esperança de libertação. Chega o dia esperado, percebe 
que nunca conseguiu compreendê-la, mesmo assim a reconhece e se sente 
feliz por estar ali. Primeiro a observa e imagina que ela não mudou, mas depois 
observa que o quarto está “nu”, antes ela fazia questão de organizá-lo com 
seus objetos “em menos de uma hora, o quarto mais banal se revestia de uma 
personalidade marcante e sensual” (SARTRE, 2000, p. 201), ela conta porque 
o chamou e revela que mudou,  

 
Eu pensava que o ódio, o amor ou a morte se abatiam sobre 
nós como língua de fogo da sexta-feira santa. Pensava que era 
possível resplandecer de ódio ou de morte. Que erro! Sim, eu 
realmente pensava que isso existisse – o Ódio -, que pousava 
nas pessoas e as erguia acima delas mesmas. Naturalmente 
só existo eu, eu que se estira, se estira [...] É uma coisa tão 
semelhante a si mesma que é de admirar que as pessoas 
tenham tido a idéia de inventar nomes, de fazer distinções 
(SARTRE, 2000, p. 221). 

 
Ao ouvir as palavras de Anny, Roquentin entra em êxtase, pois percebe 

que mudaram juntos e todo entusiasmado começa a contar suas impressões 
sobre o existir. Ela decepcionada revela que não suportaria ficar com alguém 
que pensa como ela e que encontrou uma maneira de sobreviver. Então 
percebe que Anny também está sozinha apesar de ter alguém que a sustente, 
mas isto não a incomoda está livre, indiferente, vivendo. 

Retorna à Bouville para organizar o retorno à Paris. Em Bouville percebe 
que está livre, mas que não resta nenhuma razão para viver. Anny conseguiu 
tirar sua única esperança, agora tudo estava morto, seu passado, Rollebon, 
mas ele está livre e vivo, uma liberdade que se assemelha com a morte 
(SARTE, 2000, p. 229). 

Quarta-feira, último dia em Bouville e Roquentin vai à biblioteca entregar 
os livros e aproveita para ler os jornais. Deixa a biblioteca e vai ao Rendez-
vous des Cheminots despedir-se de Françoise e de Madeleine e também para 
ouvir pela última vez a música some of these days / you’ll miss me honey. 

Enquanto espera o trem para Paris, começa a pensar na música, na 
cantora, no compositor e nota na música a existência daquelas pessoas que a 
arte os fizeram existir, este pensamento lhe dá uma certa alegria e começa a 
pensar no que poderia fazer para existir de fato, vê a possibilidade de escrever 
um romance ou um livro, “naturalmente, no início seria um trabalho tedioso e 
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cansativo; não me impediria de existir e de sentir que existo” (SARTRE, 2000, 
p. 258). A decisão de Roquentin é não escrever uma obra sobre alguém sem 
uma existência já que seu personagem estaria morto. Seu compromisso é com 
a vida, a música traduz esse engajamento com a vida. A vida de alguém que 
um dia se sentirá falta.  

 
 

2. HUMANISMO E EXISTENCIALISMO EM SARTRE  
 
Qual a condição de ser do homem no mundo e, objetivamente na 

sociedade contemporânea? Dessa primeira questão, indaga-se o que é existir? 
Um copo com água tem existência? Uma mesa existe? Eu e você temos 
existências? O que difere a nossa existência da do copo, da mesa, das 
árvores, dos animais? O que difere a minha Existência da de cada uma de 
você ou vice-versa?  

Por existência se entende qualquer delimitação ou definição de ser. Daí 
resulta três possibilidades: a) o modo de ser determinado ou determinável; b) 
modo de ser real ou de fato; c) o modo de ser próprio do homem. Tomemos o 
último sentido, a existência como o modo de ser próprio do homem no mundo. 
É nesse sentido de pensar a Existência que se baseia o Existencialismo como 
corrente filosófica. Dessa forma tem-se: 1) a Existência como o modo de ser 
próprio do homem; 2) o relacionamento do homem consigo mesmo e com o 
outro (mundo e Deus); 3) relacionamento que se resolve em termos de 
possibilidade (ABAGNANO, 2005). Então o que é o Existencialismo? Sartre 
responde afirmando que é uma  

 
Doutrina que torna a vida humana possível [...] simplesmente o 
fato de todos considerarem que a existência precede a 
essência. O que significa isso exatamente? [...] que o homem 
existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só 
posteriormente se define. O homem, tal como o existencialista 
o concebe, só não é passível de uma definição porque, de 
início, não é nada: só posteriormente será alguma coisa e será 
aquilo que ele fizer de si mesmo (SARTRE, 1987, p. 1) 

 
No Romance o Antoine de Roquentin, personagem central figurará como 

esse homem, que não pode ser definido porque ainda não é, está em projeto. 
O projeto particular de escrever o livro, lança-o na aventura da vida, na 
Náusea, pois ai vai encontrar outros homens também se lançando na vida e 
como ele, vivem a não liberdade. Se vivem assim, então não vivem. Rastejam-
se, Roquentin é um viajante, observador do cotidiano, descreve as rotinas, se 
preocupa com as menores coisas, mas está enauseado constantemente. 
Porque? Porque é ele que precisa constituir-se, como homem, como ser livre. 

 
O homem é tão somente, não apenas como ele se concebe, 
mas também como ele se quer; como ele se concebe após a 
existência, como ele se quer após esse impulso para a 
existência. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de 
si mesmo: é esse o primeiro princípio do existencialismo […] o 
homem será apenas o que ele projetou ser (SARTRE, 1970, p. 
3).  
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Pensar o problema da filosofia existencialista é reconhecer que há 
formas de se compreender as diferente maneiras que os homens se 
relacionam em uma dada realidade histórica. É pensar que há diferentes 
“projetos” humanos possíveis, mas que a superação desse projetos implica, de 
alguma forma, na superação de uma visão particular de homem, de projeto, de 
sociedade. 

 
[...] Se pensarmos a partir do movimento social, da construção 
de projetos e de uma proposta posta a partir das revoluções 
burguesas teremos um projeto social que não deu certo, do 
ponto de vista de que a humanidade não consegui se 
emancipar. As atrocidades da Segunda Guerra, bem como a 
racionalidade presente nos campos de concentração dão um 
cenário dessa crise (MERLEAU-PONTY, 1990, p. 152). 

 
Se como Sartre (1970, p. 3) afirma, que 

 
A existência precede a essência, o homem é responsável pelo 
que é. Desse modo, o primeiro passo do existencialismo é o de 
pôr todo homem na posse do que ele é de submetê-lo à 
responsabilidade total de sua existência. Assim, quando 
dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não 
queremos dizer que o homem é apenas responsável pela sua 
estrita individualidade, mas que ele é responsável por todos os 
homens. 

 
Antoine de Roquentin, em várias passagens do romance se coloca 

nessa posição, quando ele chega e não encontra o dono do café ele passa 
horas preocupado com o que tivera acontecido, estaria morto? E a sua 
namorada, o que teria ocorrido com ela? A Náusea se instala, porque 

 
Não há um único de nossos atos que, criando o homem que 
queremos ser, não esteja criando, simultaneamente, uma 
imagem do homem tal como julgamos que ele deva ser. 
Escolher ser isto ou aquilo é afirmar, concomitantemente, o 
valor do que estamos escolhendo, pois não podemos nunca 
escolher o mal; o que escolhemos é sempre o bem e nada 
pode ser bom para nós sem o ser para todos. Se, por outro 
lado, a existência precede a essência, e se nós queremos 
existir ao mesmo tempo que moldamos nossa imagem, essa 
imagem é válida para todos e para toda a nossa época 
(SARTRE, 1970, p. 4) 

 
Só podemos existir escolhendo existir e escolher significa liberdade. 

Hora mais como escolher existir se a minha existência depende de um Deus? 
Como posso escolher existir se o valor da existência já está determinado pela 
natureza?  

 
Eis o ponto de partida do existencialismo […] Se a existência 
precede a essência, nada poderá jamais ser explicado por 
referência a uma natureza humana dada e definitiva; ou seja, 
não existe determinismo, o homem é livre, o homem é 
liberdade (SARTRE, 1970, p. 5-6) 
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Para Sartre o homem é liberdade, está aberto para ser. Ser o que? 
Aquilo que ele escolher. O que ele não pode escolher é a morte e por que? 
Porque a morte seria a negação da liberdade. No Romance uma cena 
perturbadora é quando estão na biblioteca, Roquentin e o Autodidata e 
Roquentin mata uma Mosca, e afirma: libertei-a de sua existência. Como pôde 
tê-la libertada se havia matado-a.  

Ocorre que o inseto não é um ser livre. Ele não pode escolher ser. Ele é 
determinado pela natureza que lhe impunha um fim, viver como inseto, rastejar-
se, não escolher. Vive de uma programação biológica. E o homem? O homem 
não, ele é projeto. Portanto é ele que constrói sua existência e depende 
exclusivamente dele, não pode responsabilizar outrem por ela, é ele e apenas 
ele que responde pelo seu Existir, para isso constrói os meios, eles não estão 
dados, não estão pré-estabelecidos. 
  

Se Deus não existe, não encontramos, já prontos, valores ou 
ordens que possam legitimar a nossa conduta. Assim, não 
teremos nem atrás de nós, nem na nossa frente, no reino 
luminoso dos valores, nenhuma justificativa e nenhuma 
desculpa. Estamos sós, sem desculpas. É o que posso 
expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre. 
Condenado, porque não se criou a si mesmo, e como, no 
entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo, é 
responsável por tudo o que faz (SARTRE, 1979, p. 6) 

 
É esse projetar-se que o constitui como livre. Não é sendo. Podemos 

entender isso a partir do Romance, Roquentin está sendo o escritor, narrando 
uma história, enquanto ele narra, ele vive a vida de narrador e, por conta disso 
a vida de outrem. Como não pode viver a vida do personagem e preso nessa 
angústia, não vive também a sua própria, é a Náusea.  

Vivemos nossa vida? Vivemos a vida como escolha ou vivemos o que 
outros escolheram? Se vivo motivado por escolhas alheias então não vivo 
livremente. Sou um covarde, pois “o homem nada mais é do que uma série de 
empreendimentos, que ele é a soma, a organização, o conjunto das relações 
que constituem esses empreendimentos” (SARTRE, 1970, p. 9). 

As escolhas de Roquentin determinaram a sua vida, a de Anne e a de 
todos os que se relacionaram com ele. Quando ele estava com Anne vivia 
como se não se importasse, Anny queria que todos os momentos fossem 
eternizados, momentos felizes que lhe servia de alento, Roquentin, ao contrário 
fazia de tudo para que esses momentos se esvaíssem, queria aventuras. Anny 
se cansa e vai embora e depois de longo tempo, retorna. Nesse intervalo de 
tempo, o tempo passa, Anny muda, Roquentin muda, ele sonha com o 
reencontro, mas agora um e outro devem viver suas próprias vidas. Ambos 
devem viver o projeto que escolheram. Não se pode viver a vida na vida do 
outro, como outrora fizera Anny. No romance se lê, “naturalmente só existo eu, 
eu que se estira, se estira [...] é uma coisa tão semelhante a si mesma que é 
de admirar que as pessoas tenham tido a idéia de inventar nomes, de fazer 
distinções (SARTRE, 2000, p. 221). 

É o momento do encontro com a consciência, como liberdade. É colocar-
se para fora, para a vida, é o projetar-se. A Verdade!  
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Portanto, para que haja uma verdade qualquer, é necessário 
que haja uma verdade absoluta; e esta simples e fácil de 
entender; está ao alcance de todo o mundo; consiste no fato de 
eu me apreender a mim mesmo, sem intermediário, (SARTRE, 
1970, p. 10).  

 
Essa é a tese forte que Sartre quer demonstrar. Na filosofia de 

Descartes a descoberta do Eu, o cogito, Penso, logo existo, a Subjetividade é 
individual, na subjetividade existencialista, ao descobrir “o cogito eu não 
descubro apenas a mim mesmo, mas também os outros”  
 

O outro é indispensável à minha existência tanto quanto, aliás, 
ao conhecimento que tenho de mim mesmo. Nessas 
condições, a descoberta da minha intimidade desvenda-me, 
simultaneamente, a existência do outro como uma liberdade 
colocada na minha frente, que só pensa e só quer ou a favor 
ou contra mim. Desse modo, descobrimos imediatamente um 
mundo a que chamaremos de intersubjetividade e é nesse 
mundo que o homem decide o que ele é e o que são os outros 
(SARTRE, 1970, p.10 - 11). 

 
Isso não significa que devo subjulgar a minha existência à do outro, eu 

escolho e “a escolha é possível, em certo sentido, porém o que não é possível 
é não escolher” (p.12). Escolher o que? Escolher o seu modo próprio de viver, 
de existir. Estamos aqui no campo do cotidiano, da forma própria de existir do 
homem que ao decidir-se pela vida, projeta a vida, pois 
 

O homem faz-se; ele não está pronto logo de início; ele se 
constrói escolhendo a sua moral; e a pressão das 
circunstâncias é tal que ele não pode deixar de escolher uma 
moral. Só definimos o homem em relação a um engajamento 
(SARTRE, 1970, p.12-13). 

 
Mas como escolher e o que escolher. O conteúdo da escolha é sempre 

concreto e aberto, diz respeito a condição da escolha. Posso escolher viver o 
engajamento, a liberdade, a autenticidade. Posso escolher o oposto disso, viver 
a vida do outro. Para viver é preciso sempre reinventa. Como assim, nós temos 
condições de escolhas, ainda que tais condições sejam determinada 
historicamente por um conjunto de relações imbricadas no tempo e no espaço. 
Trata-se de um projeto social, escolhemos o projeto, ainda que não sejamos os 
únicos responsáveis. Não podemos garantir a ação dos outros, o que temos é 
o engajamento próprio e livre de cada um. Por fim, se retorna a tese central do 
humanismo, o valor do homem não está pré-definido.  

 
O homem está constantemente fora de si mesmo; é 
projetando-se e perdendo-se fora de si que ele faz com que o 
homem exista; por outro lado, é perseguindo objetivos 
transcendentes que ele pode existir; sendo o homem essa 
superação e não se apoderando dos objetos senão em relação 
a ela, ele se situa no âmago, no centro dessa superação 
(SARTRE, 1970, p.15). 
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Assim, se entende a decisão de Roquentin de por fim ao seu projeto de 
escrever o livro e de deixar a cidade, para isso dirige-se ao café pela última vez 
para ouvir a canção que o acompanhou em todo o percurso. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A perspectiva do existencialismo conforme Sartre nos aponta busca 
situar o homem naquilo que o constitui como ser primeiro. Não se pode 
determinar a essência do homem sem a condição primeira traduzido pelo 
existir. Os conceitos e a própria vida se formam dentro de uma dada realidade 
historicamente determinada e é isso que ocorre com o personagem central da 
obra A Náusea. Quando decide não mais escrever a obra é porque percebe 
que sua existência não pode ser ofuscada pela de outro, seus projetos não 
pode ser o de outro, pois ele tem a liberdade de escolher. 
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RESUMO  
 
Os conhecimentos produzidos pelos negros se constituem em importantes 
fontes de investigação para a realização de pesquisas e concepções no 
campo temático das relações raciais, esses conhecimentos são 
silenciados, invisibilizados ou menosprezado no cânone literário brasileiro. 
Para buscar responder a essa problemática, analisamos a obra do escritor 
contemporâneo Luis Silva, mais conhecido como Cuti, pela densidade, 
complexidade e diversidade que envolve sua produção. Este trabalho 
pretende tecer alguns aspectos sobre a busca da identidade do negro na 
poesia “Da agonia”. Para pensar e aprofundar as questões colocadas por 
essa temática utilizam-se os referenciais teóricos dos Estudos Culturais e 
dos Pós-Coloniais. Enquanto campos interpretativos transdisciplinares, 
esses campos contribuem para mapear a diversidade de tradições e 
posições de todas as formas de produção, entendendo que qualquer 
produção deve ser estudada na relação com as outras práticas culturais e 
com as estruturas sociais e históricas. No poema “Da Agonia”, ocorre a 
rememoração da história vivida pelo sujeito negro em diáspora. Há 
referência a eventos da escravidão em tom de denúncia dos mal tratos e 
humilhações impostas aos africanos. A metáfora de Cuti rompe com o 
silêncio imposto por muitos séculos e ilumina as sombras e os espaços 
negados aos negros.  O escritor transmite os conhecimentos de sua cultura 
que vem sendo passado de geração a geração. Essa memória guarda um 
acervo cultural riquíssimo, lembranças pessoais e coletivas, narrativas, 
reminiscências. Há em “Da Agonia”, a memória de escravo permeado de 
dores e de fugas que precisa ser posta em evidência; como motivo poético 
é também o que possibilita o pensamento de um futuro melhor. Observa-
se, então, a transfiguração do tempo da escravidão. A literatura negra 
preenche os espaços vazios de um passado silenciado. O silêncio ao qual 
os negros foram relegados é quebrado por uma enunciação afro-brasileira 
reescrita nos textos literários.  
 
PALAVRAS-CHAVE: negro; cultura; identidade. 
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RESUMO  
 
Analisa-se no Romance Disgrace (1999), de John Maxwell Coetzee, 
escritor sul-africano, a dificuldade do homem branco em assimilar a nova 
política voltada para o resgate da identidade do negro e a inversão de 
valores no contexto pós-apartheidna África do Sul. Investiga-se também a 
problemática envolvendo a personagem Lucy, que na condição de mulher 
branca, mostra-se passiva após ser violentada sexualmente por um homem 
negro, tornando-se metaforicamente, o espaço que concede a abertura 
para o encontro entre o branco e o negro, simbolizado pelo filho que ela 
carrega em seu ventre e que representa o início de uma nova política. 
Dessa maneira, Lucy se propõe a percorrer o mesmo trajeto que o negro 
historicamente fez entre os séculos XV e XX, como único caminho para 
alcançar a harmonia racial e a igualdade entre brancos e negros. Todavia, 
essa submissão é uma atitude não redentora porque revela a histórica e 
tradicional submissão da mulher e indica uma reversão das conquistas do 
feminismo durante o século XX.  Conclui-se que as leis de apartheid 
deixaram de existir no papel, mas a ideologia de segregação racial 
continua impregnada no país, tornando o processo de reconstrução árduo 
e doloroso. As mudanças no contexto pós-apartheid não trouxeram 
avanços significativos e nem promoveram a igualdade entre os gêneros. 
Além disso, a disparidade entre as classes sociais impede o progresso e o 
desenvolvimento do país. Esses fatos esclarecem que talvez sejam 
necessárias outras estratégias e tentativas de restabelecer a ordem na 
África do Sul. No romance Disgrace, essa estratégia se dá paradoxalmente 
através da mulher silenciada, que se torna paradigma da reconciliação. O 
silêncio e a não-emancipação do sujeito feminino são os caminhos para a 
paz e a maneira pelo qual o branco poderá colaborar na reestruturação 
social do país sob a égide da subalternidade.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: romance pós-apartheid; subalternidade; teoria pós-
colonial. 
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CAMINHOS LITERÁRIOS:  
ENSINO DE LÍNGUA 
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LITERATURA COMO  
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DE UM AGIR DOCENTE  
Maria Izabel Rodrigues Tognato (FECILCAM) 
Marileuza Ascencio Miquelante (FECILCAM)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RESUMO  
 
Considerando as transformações nas configurações sociais em um 
percurso complexo e contraditório, este trabalho objetiva apresentar e 
discutir propostas que integrem estudos da linguagem por meio de 
trabalhos literários como um meio de contribuir para um ensino de língua 
estrangeira mais ampliado e efetivo em diferentes contextos de ensino e 
aprendizagem de línguas, tais como: Educação Básica e Formação Inicial 
de professores de línguas. Diante de tais transformações, discussões sobre 
as implicações de transposições didáticas são fundamentais para 
(re)configurarmos o agir docente para além das fronteiras vigentes. Trata-
se de um desafio aos atores do contexto educacional para uma possível 
(re)construção do processo de ensino e aprendizagem de língua 
estrangeira. Para isto, fundamentamos nosso trabalho na perspectiva 
interacionista de linguagem (ISD) (BRONCKART, 1999/2009), em um 
ensino de línguas com base em gêneros textuais e capacidades de 
linguagem (BAKTHIN, 2003; SCHNEUWLY E DOLZ, 2004; MACHADO E 
CRISTOVÃO, 2006; CRISTOVÃO, 2007, 2009; ABREU-TARDELLI E 
CRISTOVÃO, 2009; MACHADO E LOUSADA, 2010), além do 
procedimento da sequência didática (SCHNEUWLY, DOLZ E NOVERRAZ, 
2004). Com isso, acreditamos que um ensino de línguas com base em 
gêneros da esfera literária pode não somente contribuir para um ensino e 
aprendizagem de línguas estrangeiras mais efetivo, como também ampliar 
os conhecimentos acerca dos elementos literários constitutivos de 
determinados textos, estabelecendo relações entre os diversos contextos 
socioculturais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ensino de línguas estrangeiras; ensino de literatura; 
Interacionismo Sociodiscursivo. 
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LITERATURA  
ESTRANGEIRA E  
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RESUMO  
 
Este trabalho discute a circulação da literatura estrangeira no Brasil a partir 
do termo “cultura da convergência” (Jenkins 2006) e o papel da escola no 
letramento crítico de adolescentes abrindo possibilidades para a 
inclusão.  Pesquisas desenvolvidas apontam que há uma discrepância 
entre o que é recomendado pela escola e o que os jovens efetivamente 
leem. Títulos ligados à cultura da convergência, produzidos inicialmente em 
língua inglesa, circulam de forma espontânea entre os jovens. Esse 
material não costuma ser objeto de estudos em escolas, nem por parte dos 
professores de línguas nem de literatura, ou seja, aspectos transculturais 
circulam entre os jovens através da cultura “de consumo” sem uma atenção 
da escola para uma leitura crítica. Ao mesmo tempo, temas atuais, como a 
exclusão social, estão presentes nesses livros. Como exemplo, tem-se a 
Síndrome de Asperger nos livros The Strange Case of Origami Yoda (EUA 
2010) e Darth Paper Strikes Back(EUA 2011), de Tom Angleberger. Desta 
forma, neste trabalho, os dois livros serão abordados em sua temática, 
considerando as possibilidades de inclusão social através de teorias de 
letramento crítico.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: cultura da convergência; letramento crítico; 

literaturas em língua inglesa. 
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ENSINO DE  
LÍNGUA INGLESA:  
O PAPEL DO TEXTO  
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Ibrahim Alisson Yamakawa (UEM) 
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RESUMO  
 
Considerando que o texto literário tem a capacidade de ampliar a 
competência comunicativa do aluno e que este, segundo Collie e Slater 
(1987), proporciona ao aluno acesso imediato a uma nova cultura, por que 
não usar textos literários em sala de aula? A proposta para o ensino de 
língua estrangeira na escola regular, conforme os Parâmetros Curriculares 
Nacionais consiste na busca pela formação de um sujeito cidadão, isto é, 
um indivíduo com capacidade criativa, consciente social e culturalmente, 
oportunizando ao aluno uma nova maneira de repensar a sociedade e o 
mundo. É nesse sentido que o texto literário assume um papel importante 
no processo de aprendizagem de língua inglesa. Assim, a proposta desde 
trabalho é discutir o papel do texto literário em sala de aula de língua 
inglesa.   
 
 
PALAVRAS-CHAVE: língua inglesa; texto literário; ensino. 
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INTRODUÇÃO 
 

Por muito tempo tem-se discutido entre professores e pesquisadores da 
área da educação o uso de textos literários de língua estrangeira como recurso 
didático para o ensino de língua. No caso de textos literários em língua inglesa, 
a sua aplicação está comprometida por uma série de mitos arrolados ao uso do 
texto literário em sala de aula. Tais mitos afirmam a literatura como um objeto 
distante da realidade escolar e da realidade dos alunos, inalcançável e 
desmotivante. De fato, a perspectiva com que o texto literário tem sido 
abordado tira o propósito da literatura e enfatiza o mito em aulas de língua 
inglesa, pois tem como base um ensino tradicional com ênfase gramatical e 
que usa a literatura apenas como uma ferramenta para o ensino de gramática. 
Tal perspectiva coloca o professor e os alunos à margem no processo da 
leitura fazendo-os reproduzir significados explícitos. 

Durante o processo de aquisição da língua inglesa por falantes nativos 
do português, os aprendizes enfrentam alguns problemas para a comunicação 
efetiva que estão além da compreensão e o domínio de formas gramaticais 

RESUMO: Considerando que o texto literário tem a 
capacidade de ampliar a competência comunicativa do 
aluno e que este, segundo Collie e Slater (1987), 
proporciona ao aluno acesso imediato a uma nova 
cultura, por que não usar textos literários em sala de 
aula? A proposta para o ensino de língua estrangeira na 
escola regular, conforme os Parâmetros Curriculares 
Nacionais consiste na busca pela formação de um sujeito 
cidadão, isto é, um indivíduo com capacidade criativa, 
consciente social e culturalmente, oportunizando ao 
aluno uma nova maneira de repensar a sociedade e o 
mundo. É nesse sentido que o texto literário assume um 
papel importante no processo de aprendizagem de língua 
inglesa. Assim, a proposta desde trabalho é discutir o 
papel do texto literário em sala de aula de língua inglesa. 
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engessadas e significados mais que explícitos. Apesar de a língua inglesa ser 
resultado de uma cultura especifica e influenciado por elementos culturais de 
determinados povos, o ensino desta tem se limitado a memorização e 
assimilação de formas prontas de modo que o aprendiz possa simplesmente 
repeti-las para ser compreendido em uma situação de comunicação real. Por 
isso, observamos que esse modelo de ensino tem mostrado certas 
incoerências para o seu sucesso. 

Tendo isso em consideração, pensamos; qual é o papel do texto literário 
na formação do leitor? Sabemos que o processo de comunicação é marcado 
por elementos que definem a língua como uma manifestação cultural. E que os 
falantes nativos de língua inglesa usam em suas práticas quotidianas 
elementos particulares de sua cultura e expressões como figuras de linguagem, 
regionalismos, gírias, coloquialismos e entre tantas outras coisas que não são 
encontradas dentro de um manual de gramática, mas que, por sua vez, podem 
ser encontrados dentro de um texto literário, canônico ou não. 

Nesse sentido, partimos do conceito de letramento “como um conjunto 
de práticas sociais, cujos modos específicos de funcionamento têm implicações 
importantes para as formas pelas quais os sujeitos envolvidos nessas práticas 
constroem relações de identidade e poder” (KLEIMAN, 2008 p. 11). Sendo 
assim, os estudantes constroem relações com as práticas vivenciadas fora e 
dentro do espaço escolar. Tal compreensão se torna bastante pertinente no 
que se refere ao ensino de língua inglesa e ao uso do texto literário no 
ambiente escolar. Para que os alunos tenham uma participação efetiva em sala 
de aula de língua inglesa, os conteúdos devem estar compatíveis com a 
realidade do aprendiz. Contudo, tem-se observado uma incoerência no ensino 
de língua inglesa que desestimula os aprendizes da língua na escola. A prática 
de ensino de língua inglesa tem sido considerada cada vez mais um desafio 
para os professores, porque os alunos não encontram significados naquilo que 
estudam. Em muitos contextos, a aquisição da língua inglesa ainda está cada 
vez mais distante das práticas sociais efetivadas pelos alunos. Em muitos 
casos, estas aulas, concentradas essencialmente na descrição sistemática da 
língua, não tem alcançado os seus objetivos em formar falantes capazes de 
interagir socialmente. 

Segundo as Diretrizes Curriculares, o ensino de língua inglesa deve 
proporcionar ao educando a inclusão social, de modo que o aluno seja capaz 
de interagir em várias comunidades e conhecimentos. Candido (1972) afirma 
que, se reconhecermos, portanto, literatura não apenas como um objeto de 
deleite, e sim o seu papel socializador e transformador, a literatura terá uma 
função humanizadora, pois ela atuará na formação do próprio sujeito, 
ampliando a sua perspectiva da relação dos homens com os homens e dos 
homens com o mundo. Este seria, então, o papel da literatura nas aulas de 
língua inglesa no processo de formação de um leitor em língua estrangeira. 
Mas outro ponto que deve ser considerado é: quais textos trabalhar em sala de 
aula. 

Estudos demonstram que a literatura é difícil de trabalhar e demasiado 
complicada para os alunos e às vezes para os professores. Aos alunos seria 
atribuída à falta de competência linguística para ler literatura fora de sua língua 
materna. Os textos literários, então, seriam deixados à margem do ensino de 
língua. Por isso, o objetivo deste trabalho é discutir como textos literários 
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podem ser trabalhados em sala de aula de língua inglesa afim de que possam 
interagir plenamente com os alunos e contribuir para com a sua formação. 

Os textos literários escolhidos como sugestão de trabalho foram: The tell 
tale heart (1843), um conto escrito por Edgar Allan Poe; The road not taken 
(1921), poema estadunidense escrito por Robert Frost e The Dwarf and the 
Fish Bone, um conto adaptado das histórias de Sheherezade e as Mil e Uma 
Noites retirado do livro Tales from the Arabian Nights (1989) por John Turvey .  
A partir dos textos escolhidos foram elaboradas três atividades para o ensino 
de língua envolvendo textos literários escritos em língua inglesa nos três 
gêneros conforme definidos por Platão, o lírico, o épico e o dramático. As 
atividades elaboradas abrangem uma nova metodologia para o ensino de 
língua através do texto literário. Compreendendo que as metodologias 
tradicionais para o ensino de língua ignoram o letramento do aluno em relação 
à língua inglesa e em relação aos textos literários. Objetivamos diminuir a cisão 
entre as aulas de língua inglesa e os eventos de letramento dos alunos.  

Os exercícios propostos foram elaborados de forma que os professores 
compreendam que as hesitações acerca do uso do texto literário em sala de 
aula não procedem quando são aplicados corretamente. O uso de literatura em 
sala de aula de língua inglesa exige do professor, uma abordagem 
diferenciada. Sendo que, para que o texto literário tenha objetivos claros é 
preciso quem o professor tenha uma concepção igualmente clara do conceito 
de literatura e do papel dos textos literários em aula de língua estrangeira. 
 
 
1. O CONCEITO DE LITERATURA 

  
Sendo um trabalho que versa sobre literatura e o ensino de literatura, se 

faz importante definir aqui qual é a concepção de literatura que sustenta esse 
trabalho. Assim, partimos do fato de que, o conceito de literatura sempre foi e 
sempre será multifacetado. A noção de o que é literatura tem variado entre as 
culturas ao longo dos séculos, e tem sido objeto de estudo e apreciação em 
todas as sociedades letradas. A palavra literatura é tão abrangente e 
significativa que acreditamos que o seu estudo jamais será esgotado. 
Pesquisadores como Hansen (2005) procuram uma forma de melhor 
compreender literatura a partir de um traço fundamental que é a sua 
ficcionalidade. Igualmente, entende-se literatura aqui como todas as formas 
ficcionais que se manifestam nos mais variados gêneros e atendem a objetivos 
distintos dentro de diferentes contextos e cumprem um papel estético e lúdico.  

O conceito de literatura empregado nos dias de hoje mistura-se a 
descrição de uma vasta gama de textos ficcionais valorizados no meio 
acadêmico, que é resultado de um processo ideológico bastante complexo. A 
literatura configura-se como manifestação artística que abarca um grande 
volume de textos e autores contrapondo-se aos textos pragmáticos e 
científicos. Segundo a ótica formalista, o que torna um texto obra de arte, 
portanto, literatura, seria o uso de vários procedimentos que resultariam na 
desautomatização da linguagem, ou seja, a apropriação de vários recursos que 
tornariam a linguagem literária distante daquela linguagem comum, usada em 
atividades quotidianas.  

De acordo com Widdowson (1975 apud MCKAY, 2001), os textos 
literários têm uma particularidade que os torna únicos; essa particularidade é 
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justamente a sua linguagem. A linguagem de um texto literário é uma 
representação da realidade e, portanto, expressa uma consciência individual da 
realidade, mas não é realidade, pois é ficção. Hansen (2005, p.14) diz que “um 
enunciado é fictício quando ele não pode ser corrigido pela realidade, mas 
criticado e interpretado”. A linguagem literária implica, dessa forma, no 
entendimento daquilo que está sendo comunicado e como está sendo 
comunicado. Ao considerar a linguagem variável em contextos específicos e 
para objetivos específicos, o quê e o como na literatura não podem ser 
dissociados. Um texto literário não se basta com uma única interpretação, pois 
como já foi dito até aqui, a sua linguagem é variável e atende a propósitos 
diferentes em situações diferentes.  

Sendo a sua linguagem única, ela não pode ser mudada ou 
parafraseada, visto que cada leitura também está historicamente situada. A 
linguagem literária é produto das escolhas feitas pelo seu próprio autor, como 
as escolhas gramaticais, as referências de tempo e de espaço, o uso de 
funções interpessoais da linguagem, as lacunas deixadas no texto que 
convidam o leitor a interpretação. A leitura por si só consiste num 
entendimento, numa interpretação que se realiza por partes, sendo 
predeterminado culturalmente, de modo que existem interpretações mais 
adequadas e outras menos adequadas.  

Assim, para se ler um texto literário, cabe ao leitor atualizar o sentido 
que ele extrai do próprio texto. Para isso, vale lembrar o que Rosenblatt (1978, 
apud MCKAY, 2001) fala sobre a relação entre o leitor e o texto. Ao contrário 
do que afirma Widdowson (1975), citado anteriormente, que fala sobre a 
linguagem como característica distintiva do texto literário, para Rosenblatt o 
que qualifica um texto literário antes de tudo é a noção da interação leitor e 
texto para distinção de um texto literário. Como o leitor interage com diferentes 
textos durante o processo de leitura, o significado e a importância que o leitor 
atribuía àquela leitura dirá se um texto pode ser chamado de literatura ou não. 
Segundo ela, o leitor pode ler um texto de dois modos diferentes. No primeiro 
deles o leitor busca uma informação específica, isso quer dizer que, ele não 
está preocupado com o restante da escrita, o que acontece geralmente com 
textos do tipo pragmático. Em contrapartida, o leitor também pode extrair as 
informações contidas em um texto preocupado com a função estética, com a 
organização e a apresentação das ideais, o que geralmente acontece com a 
leitura de textos ficcionais. 

Contudo, cabe ressaltar aqui que existem uma gama de textos que são 
mais valorizados e considerados “Alta Literatura” e outros textos que são 
considerados literatura simplesmente, mas carecem de alguma qualidade 
estética. A leitura literária está intimamente relacionada à postura do leitor ante 
aquele texto. As noções de literatura estão condicionadas às relações sociais, 
pois segundo Abreu (2006), alguns textos sem profundidade podem ser 
desenvolvidos um alto grau de criticidade eliterariedade dependendo da 
postura que o leitor assume durante o processo de leitura.  

Ao pensar em textos escritos em língua inglesa para estudantes não 
nativos do inglês, a relação entre texto e leitor é, primeiramente, mediada pelo 
professor. É o professor quem constrói a relação e o grau de afinidade que o 
seu aluno (leitor) terá com aquele texto. No caso da leitura, as interpretações e 
as discussões motivadas pelo professor em sala requerem um exame 
cuidadoso do texto, para integrar-se e tomar parte nas discussões. As 
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interpretações dos textos literários são inesgotáveis e por isso colaboram para 
aumentar o envolvimento dos alunos com o texto.  

 
 

2. O CONCEITO DE LETRAMENTO E LETRAMENTO 
LITERÁRIO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DE 
LITERATURA DE LÍNGUA INGLESA 

 
Os estudos sobre letramento admitem uma nova perspectiva sobre a 

prática social da escrita. Define-se letramento hoje como “um conjunto de 
práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto 
tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos.” (KLEIMAN, 
2004, p.19) O conceito do qual Kleiman se refere aponta letramento como um 
conjunto de prática sociais, ou seja, uma ação que seja realizada em 
sociedade, em grupo, mas não qualquer ação, apenas as que envolvem a 
escrita, como por exemplo; ler um livro, escrever uma carta, assistir a um filme 
legendado, navegar na internet e tantas outras atividades que hoje fazem da 
escrita essencial para a interação com o outro. 

 Assim, participar de um evento de letramento é interagir socialmente 
usando a escrita. Dessa forma, podemos concluir que existem inúmeros 
eventos de letramento que se dá em diversos contextos. Entretanto, a escola, a 
principal agência de letramento ignora os demais eventos que se dá fora dela. 
A escola preocupa-se apenas com um aspecto, a língua enquanto estrutura. 
Essa concepção de letramento é denominada modelo autônomo de letramento, 
conforme Street (1984). Segundo esse enfoque, há apenas um modo do 
letramento ser desenvolvido e ele está intimamente ligado à aquisição de 
códigos, por meio da assimilação gramatical.  

O enfoque autônomo de letramento concebe a escrita como um produto 
completo em si mesmo independente dos contextos de produção e recepção. 
Nesse sentido, a escrita seria invariável fazendo da leitura um processo de 
apenas descodificação do texto obedecendo a uma lógica interna imanente ao 
texto. Segundo Street (1984), nesse enfoque, escrita pode ser transposta no 
tempo e no espaço sem sofrer variações e deformações. A habilidade da 
escrita e da leitura requer, então, o domínio de uma habilidade bastante 
especifica, na qual o sujeito pode extrair o significado dentro das fronteiras 
onde este significado está explicito.  

Entretanto, Street (1994) também postula um modelo alternativo em 
relação ao modelo autônomo, esse modelo ele chama de modelo ideológico de 
letramento. O enfoque ideológico ao contrário do autônomo concebe todas as 
práticas sociais que utilizam a escrita, além de tudo, deve-se considerar os 
contextos de produção e de recepção, pois uma leitura está sujeita  à 
deformações e variações. De tal forma, o enfoque ideológico “vê as práticas de 
letramento como indissoluvelmente ligadas às estruturas culturais e de poder 
da sociedade e reconhece a variedade de práticas culturais associadas à 
leitura e a escrita em diferentes contextos” (ROJO, 2009, p. 99). Ademais, não 
se deve entender o modelo ideológico de letramento como uma negação 
daquilo que é definido como modelo autônomo, mas se trata em considerar as 
relações sociais que envolvem o complexo processo de escrita.  
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Segundo Heath (1982), podemos dizer que cada grupo social interage 
diferentemente com a escrita. Conforme a autora demonstra em seu estudo; 
What no bedtime story means (1982), grupos sociais diferentes compartilham 
eventos de letramento diferentes, pois os membros de um grupo social 
específico têm relações específicas com a escrita. Assim, podemos dizer que 
“letramentos são práticas sociais, plurais e situadas, que combinam a oralidade 
e a escrita de formas diferentes em eventos de natureza diferentes, e cujos, 
efeitos ou consequências são condicionados pelo tipo de prática e pelas 
finalidades específicas a que se destinam” (Buzato, 2007, apud ROJO, 2009, p. 
101). O modelo ideológico permite certa flexibilidade no que se refere à 
compreensão de um texto.  

Street (1984) argumenta que em nossa sociedade a forma com que nós 
lidamos com a escrita está amparada numa fixidez no que se refere à 
construção de sentido. Isso significa que a construção de sentido seria 
sustentada dentro de uma única versão autorizada. Contudo, os estruturalistas 
têm atentado para uma nova forma de se relacionar com a formação de 
significado dentro das barreiras da escrita. “Uma análise dos termos 
estruturalista leva a uma ruptura da visão limitada do significado que herdamos 
em nossa cultura, e oferece uma extensão potencial de significados.” 1Sendo 
assim, os significados não estão impressos exclusivamente na imanência do 
texto, mas os significados são resultado da interação do leitor com o texto num 
determinado espaço social. Ler é um entendimento, uma interpretação que se 
realiza por partes, sendo predeterminado culturalmente, de modo que também 
existem interpretações mais adequadas e outras menos adequadas. Cabe, 
portanto, ao leitor atualizar o sentido mais adequado a leitura.  

A partir da proposição dos dois modelos levantados por Street (1984), 
podemos pensar também numa forma mais específica de letramento que seria 
o letramento literário, ou seja, as práticas sociais que usam a escrita literária. 
Bem, no caso da escrita literária ela se dá em diversos contextos, embora seja 
mais visível dentro do ambiente escolar sob a perspectiva autônoma. No caso 
dos textos literários, a concepção de letramento autônomo torna-se mais 
evidente, considerando que existem regras que regem a escrita literária como 
as convenções de estilo e de época, e mais ainda, as leituras feitas dos textos 
literários são leituras autorizadas realizadas por críticos e que estão 
cristalizadas nos manuais escolares. Nesse sentido, o leitor de uma obra 
literária apenas repetiria a leitura de outro. Dentro dessa perspectiva é 
esperado que o leitor comum descodificasse a materialidade linguística 
daquele texto através do seu conhecimento sobre os aspectos particulares 
desse tipo de escrita mediado por uma interpretação autorizada.  

Segundo Zappone (2007, p.07) “o Letramento literário pode ser 
compreendido como o conjunto de práticas sociais que usam a escrita literária, 
compreendida como aquela cuja especificidade maior seria seu traço de 
ficcionalidade.” Também cabe lembrar, que o conceito de letramento admite 
também certa mobilidade no que tange a relação de construção de identidade e 
poder. A agência escolar encerra uma gama de textos valorizados que são 
classificados como literatura e dignos de serem lidos em detrimento de outros 

                                                           
1 “An analysis of the structuralist terms leads to a break-up of limited view of the meaning 
inherited in our culture and offers an extension of potential meanings.” Tradução livre do autor 
do original de Street (1984, p. 101) 
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textos menos prestigiados pela cultura letrada. O cânone literário cuja principal 
justificativa no meio escolar é a tradição. Caracteriza-se por ser um conjunto de 
textos valorizados pelas leituras feitas ao longo do tempo por críticos e 
historiadores. A filtragem desses textos perpassa por inúmeras instâncias 
legitimadas e autorizadas que julgam e definem a escolha desses textos. 
Nesse percurso, as leituras dos textos literários construídos ao longo da 
história se cristalizaram nos livros didáticos e nos manuais escolares e a sua 
leitura autorizada determinaria o sucesso do aluno na escola. 

Deve-se ter em conta também que o conceito de letramento literário 
abrange não somente os textos valorizados pela cultura letrada. As práticas de 
letramento literário pressupõem todas as práticas que envolvem a escrita 
literária, cujo traço essencial é a marca de ficcionalidade. Tendo isso em vista, 
podemos afirmar que os alunos estão plenamente inseridos em eventos de 
letramento literário, embora tenham outros objetivos.  

São considerados eventos de letramento literário a interação com filmes, 
seriados de TV, mangás, gibis, romances cor-de-rosa, Best Sellers e a Internet, 
em alguns casos, e que por sua vez, estabelecem uma relação com os jovens 
leitores que depreendem significados múltiplos e variados.  

Um dos problemas da escola é que ela espera que os estudantes sejam 
capazes de ler os textos recomendados de maneira uniforme, assim tudo teria 
o mesmo sentido para todas as classes de leitores em quaisquer situações. 
Segundo Figueiredo (2009), aplicação de textos sejam eles literários ou não, é 
baseado num ensino completamente descontextualizado. Nesse sentido, cabe 
agora discutir qual é a função da literatura na sala de aula de língua inglesa no 
processo de formação do leitor pautado no conceito de letramento literário. 

 
 

3. O PAPEL DO TEXTO LITERÁRIO DE LÍNGUA INGLESA 
NO ENSINO DE INGLÊS 
 

Segundo Figueiredo (2009), nenhuma língua está num vácuo social, 
todas as línguas estão historicamente situadas e a língua inglesa por sua vez, 
goza posição dominante. Considerado-a, portanto, enquanto língua global 
presente em diversas situações que envolvem o universo do aluno, ela esta 
além dos muros da escola. Mas, conforme a autora aponta os alunos que 
trazem o seu universo para o espaço escolar são desconsiderados. Contudo, o 
modelo ideológico de letramento, conforme definido por Street (1984), afirma 
que as práticas de letramento são variáveis e dependentes dos contextos. Isso 
significa que é importante reconhecer que existem outros eventos de 
letramento, que de alguma forma podem contribuir para a formação do sujeito. 
As atividades que os alunos participam dentro e fora da escola se 
complementam e devem ser exploradas pelo professor.  

As leituras em língua estrangeira efetivadas dentro do espaço escolar 
não encontram sentido porque elas desprezam os contextos em que os textos 
foram produzidos e desconsideram os contextos dos próprios alunos e aquele 
texto perde o propósito em sala de aula. Restando dessa forma, recorrer à 
revisão gramatical. Considerando que as formas de apropriação da linguagem 
se dão em múltiplos contextos e que o sujeito não está alheio a nenhum destes 
contextos e que todas as formas de interação com a escrita podem contribuir 
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para com a sua formação e desenvolvimento, devemos levar em conta os 
eventos de letramento que os alunos já possuem em língua inglesa. Os alunos 
lêem charges, comics, lyrics e romances de origem na língua inglesa, ora em 
versão traduzida ou até mesmo na língua alvo; acessam sites com conteúdos 
em língua inglesa, assistem filmes e séries em inglês, jogam games em inglês 
etc. Todas essas atividades de certa forma, inserem o estudante em eventos 
em que a escrita em língua inglesa torna-se essencial para a comunicação.  

De tal modo, esses mesmos estudantes desenvolvem estratégias e 
recursos avançados para poderem interagir com esses meios de comunicação. 
Por outro lado, cabe ressaltar também que os alunos interagem em eventos de 
letramentos sócio e historicamente situados e vão para a sala de aula com 
repertório de sentidos muitas vezes disseminados por essa mídias, que tornam 
o sujeito em um objeto passivo e alienado (FIGUEIREDO, 2009). Desta 
maneira, a escola pode interferir patrocinando a construção de novos 
significados para a língua alvo através de uso de textos literários em sala de 
aula numa abordagem que viabilize a desconstrução do texto e reconstrução 
dos significados. De acordo com Murat Hişmanoğlu (2005), a linguagem 
literária trabalha com certas nuances que extrapolam o senso comum e 
requerem do leitor um domínio que esteja além da sua leitura superficial ou 
interpretação literal.  

Através de uma leitura mediada pelo professor em sala de aula o 
estudante pode desenvolver um alto grau de criticidade e desenvolver 
estratégias mais elaboradas e eficientes para a leitura de textos em língua 
estrangeira, sejam eles literários ou não. Tal capacidade reflete em alguns 
benefícios citados por Collie e Slater (1989), em que a literatura propiciaria ao 
sujeito: enriquecimento cultural, enriquecimento linguístico, dado a riqueza da 
linguagem literária, bem como envolvimento pessoal.  

Ainda, conforme Collie e Slater (1989), o uso de textos literários em sala 
de aula de língua inglesa oferece ao estudante um arranjo incomensurável de 
possibilidades que podem ser exploradas pelo professor visando aumentar a 
sua competência linguística, assim como, ampliar o seu conhecimento de 
mundo, construindo uma identidade cultural e uma mentalidade intercultural, 
motivando ao estudante interagir com outras culturas que interferem na sua 
relação com o mundo.  

De acordo com Savvidou (2004), a leitura de textos literários em sala de 
aula de língua inglesa implica na interação do leitor com aquilo que está sendo 
lido. O leitor precisa inferir interpretar, participar, negociar o significado dentro 
do texto. De tal forma, o leitor precisa desenvolver estratégias de leitura para 
atribuir significado aos mecanismos expressivos a função poética da 
linguagem. Também, a leitura pode proporcionar ao leitor uma ampliação da 
sua visão de mundo, seja de elementos, sociais, políticos, históricos, ou de um 
contexto especifico. Por isso, a leitura de textos literário em sala de aula se faz 
importante, mas quando o texto literário não está cercado por mitos que tem 
comprometido o seu uso.  

 
 

4. SUGESTÕES DE TRABALHO COM O TEXTO LITERÁRIO 
 

O ensino de literatura nas aulas de língua inglesa tem como objetivo 
promover ao aluno uma expansão de seu conhecimento de mundo, o contato 



 

 180 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

com diferentes usos lingüísticos, formas e convenções da escrita (literária), 
pois o estudo do texto literário é um exemplo de uma verdadeira manifestação 
do uso da língua em contextos determinados. E por meio desta, esperamos 
que o aluno possa desenvolver gosto pelo que é literário.  

Partindo de algumas concepções que envolvem a prática de ensino de 
língua inglesa, as atividades aqui sugeridas procuram proporcionar um ensino 
de língua inglesa através da literatura que seja contextualizado. Através das 
atividades aqui propostas, pretendemos inserir o aluno dentro da obra para que 
ele possa interagir em uma leitura. 

Comumente as obras literárias são classificadas segundo as suas 
características compositivas. Os textos literários ficam organizados levando-se 
em conta as suas qualidades formais. Desde a antiguidade com Platão e 
Aristóteles busca-se distinguir e classificar os gêneros. A divisão tripartida dos 
gêneros concebe o lírico, o épico e o dramático. Tal concepção é prevalente no 
ambiente escolar, por isso buscou-se elaborar atividades que 
compreendessem esses gêneros. Dessa forma, as atividades elaboradas 
partem de dois contos, e uma poesia. Contudo, procuramos mostrar que outros 
gêneros não canônicos também podem ser utilizados. Por isso, um dos contos 
é The Dwarf and the Fish Bone, um conto adaptado das histórias de 
Sheherezade e as Mil e Uma Noites retirado do livro Tales from the Arabian 
Nights (1989) de John Turvey. A partir deste texto, foi adaptada uma peça 
teatral com o propósito de leitura dramática. Na própria página da atividade 
sugerimos como professor e aluno podem proceder ao fazer a atividade  

Dessa forma, tão logo que o estudante entre em contacto com texto 
literários em língua inglesa o seu desempenho durante as aulas será, com 
certeza, positivo. A reação de um sujeito que manipula pela primeira vez um 
texto de língua inglesa é certamente de estranhamento, pois, esse sujeito não 
estará atento para as nuances da linguagem literária e da forma que compõe 
este tipo particular de escrita. Por isso, logo nas primeiras aulas de língua 
inglesa o professor deve apresentar textos literários que façam parte do 
imaginário do sujeito. Assim, o leitor pode interagir com os textos e produzir 
significados e contribuir para a sua formação como leitor.  

 
4.1. Trabalho com o texto dramático 
  

O gênero dramático tem com principal qualidade a ação e o conflito 
entre as personagens. Rosenfeld (2000, p. 17) diz que “pertencerá a Dramática 
toda obra dialogada em que se atuarem os próprios personagens, sem serem 
em geral apresentados por um narrador.” Isso posto, a atividade elaborada a 
partir do conto The Dwarf and the Fish Bone, um conto adaptado das histórias 
de Sheherezada e as Mil e Uma Noites retirado do livro Tales from the Arabian 
Nights (1989) por John Turvey, busca criar uma situação dramática.  

A história trata de um anão que após o jantar na casa de um amigo 
desmaia por causa de uma espinha de peixe presa em sua garganta. O anão é 
tido como morto pelo seu amigo. O qual para se livrar da culpa de tê-lo matado 
se livra do corpo. O corpo do anão é encontrado por outras pessoas que fazem 
o mesmo. A história, ao estilo das histórias das noites árabes, é uma história 
simples que trata de uma verdade moral. A partir dessa trama, foi escrita uma 
peça de teatro para que os alunos fizessem a sua leitura. O principal objetivo 
desta atividade é impulsionar o imaginário do leitor. Espera-se que os alunos, a 
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partir da atividade proposta, possam fazer uma leitura dramática e interpretar 
as personagens do texto. Entende-se aqui por leitura dramática como a leitura 
em voz alta do texto teatral impresso interpretado ou dramatizado através de 
inflexões vocais e gestos faciais econômicos (Maciel, 2008). Isso significa que 
a leitura de um texto dramático pressupõe que seu leitor domine certas regras 
que regem a escrita dramática. Só para ilustrar, atenção máxima a fluidez dos 
diálogos, às indicações cênicas para a constituição das personagens e dos 
espaços onde as ações se desenrolam. Nessa perspectiva, o estudo do texto 
dramático pode ser desvinculado da representação cênica, sendo focado 
apenas na sua literalidade, através do qual o leitor possa reconstruir os 
significados do texto que extrapolam a leitura superficial ou a interpretação 
literal.  

Conforme Moisés (1969), um dos principais fatores que garantem a 
profundidade de uma leitura de um texto dramático, sem recorrer à encenação, 
seria a imaginação. O autor elucida que diferentemente dos textos narrativos 
ou líricos, a leitura dramática implicaria num exercício de imaginação mais 
intenso. Na lírica, a exploração de imagens, sons, idéias e símbolos 
transportam o leitor ao cerne do texto, assim como na narrativa, em que o 
ficcionista usa mão de vários recursos como narração e descrição, que 
simplificam a tarefa. Em contraste, no texto dramático, o leitor desprovido 
desses recursos “vê-se obrigado a movimentar todas as turbinas de sua 
imaginação, sob pena de permanecer impermeável ao texto” (MOISÉS, 1969, 
p. 212).  

A ausência de um mediador no processo da leitura como, por exemplo, 
um narrador ou eu–lírico aproxima os leitores da obra, pois geralmente leitores 
do Ensino Médio consideram a leitura de textos literários praticamente 
inacessíveis. Entendendo o gênero dramático enquanto gênero literário, 
portanto um texto ficcional, ele teria a qualidade de formar um leitor crítico e 
lúcido em face do que vê. Com efeito, a função do teatro é causar essa 
sensação de ficcionalidade para provocar no leitor questionamentos acerca de 
seu próprio espaço.  

Contudo, é importante ressaltar que se trata de uma peça escrita em 
língua estrangeira e de um gênero apagado do espaço escolar. Desta forma, é 
forçoso que o professor sirva como um mediador no processo da leitura 
oferecendo aos alunos as ferramentas necessárias para a leitura. Patrocinando 
a construção de significados mais apropriados àquela leitura literária. O 
professor, nesse caso, assumiria um papel de mediador entre o aluno e o texto 
contribuindo para que o aluno possa identificar os significados implícitos na 
imanência do texto.  

 
4.2. Atividade com o gênero narrativo 
  

Considera-se um gênero narrativo aquele que tem a presença de um 
narrador que nos conta um fato não real. A atividade proposta com base neste 
gênero foi feita com base no conto The tell tale heart (1843), do escritor 
estadunidense Edgar Allan Poe. Neste conto o narrador protagonista nos conta 
a história de como ele ficou louco e obsecado por seu patrão ou pai, um senhor 
de muita idade de quem ele cuidava. A obcessão da protagonista começa 
quando ele não consegue mais parar de ouvir os batimentos cardíacos do 
doente e seu olho ancião começa a assustá-lo terrivelmente. Não suportando 
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tal situação, o protagonista mata o patrão e guarda o corpo debaixo do 
assoalho. No entanto, visitado por policiais, acaba entregando o ato vil e acaba 
sendo preso e internado como louco.  

Ao estilo de Poe, o conto é envolvente e com uma linguagem simples, 
mas cheia de suspense e surpresas. No entanto, para uma situação real de 
ensino foi necessário fazer alguns recortes no conto e oferecer aos alunos a 
estória através de excertos em inglês. Os excertos escolhidos são partes chave 
da trama e tem a finalidade de instigar o desejo de leitura nos 
estudantes.Partindo do que Collie e Slater (1989) falam, a literatura pode ser 
envolvente e encorajar o aluno a ler mais em língua estrangeira. Nesse sentido, 
a atividade proposta tem esse objetivo; encorajar a leitura. A atividade consiste 
em um jogo dinâmico que envolve todos os alunos de uma turma, podendo ser 
em até quarenta alunos. Assim, um jogo de detetive foi elaborado em torno de 
toda a trama. Dentro do jogo, os alunos precisam descobrir quem, como, 
quando, onde, o porquê o velho foi morto. Antes de começar a jogar, os alunos 
precisam ler os excertos dados para poderem entender do que se trata a trama 
e participar do jogo plenamente.  

Sabendo então, que a cultura letrada prega formas que seriam mais 
“apropriadas” para se ler um texto, os padrões valorizados pela cultura letrada 
garantiriam o sucesso do indivíduo na escola e as crianças não familiarizadas 
com esse tipo de leitura estariam fadadas ao fracasso escolar. Os eventos de 
letramento literário no ambiente escolar, portanto, seriam essenciais para a 
formação de um leitor e para o desenvolvimento de estratégias de leitura e 
construção de sentido. No que concerne à leitura literária e aos objetivos da 
escola para formar um leitor literário o jogo de detetive serviria para estes 
objetivos. Pensando que dentro da escrita ficcional regem regras e normas 
para criar uma verossimilhança e que para a trama continuar ela precisar estar 
dentro das regras, o jogo possibilitaria ao aluno compreender que as 
possibilidades precisam ser verossímeis para serem possíveis.  

Os diálogos alternados, no qual, os alunos durante o jogo fazem 
perguntas uns aos outros e tentam criar possibilidades aceitáveis, abrem 
espaço para um questionamento e um alargamento no seu discurso. Os alunos 
que coletarem durante o jogo provas suficientes para acusar precisarão 
argumentar sobre aquilo que eles estão afirmando. O jogo, assim, estimulará a 
leitura, uma ampliação de vocabulário e uma oportunidade para o aluno poder 
argumentar em língua estrangeira. Obviamente se trata de uma atividade mais 
adequada para séries finais, pois ela exige um conhecimento maior em língua 
inglesa e raciocínio rápido.  

 
4.3. Trabalho com o gênero poético 
  

Esta proposta procurou trabalhar com o gênero poético, mas não se 
trata de uma poesia lírica. Trata-se de um poema de caráter narrativo e de tom 
universalista, por isso, o poema sugerido: The road not taken (1921), escrito 
por Robert Frost, é tão pertinente. Considera-se poesia aqui “o estado 
emocional do poeta” (PAIXÃO apud CORTEZ e RODRIGUES, 2009, p. 59), ou 
melhor, a comunicação de “um estado psíquico” (ibid), isso significa que a 
linguagem de uma poesia é mais densa. A poesia procura conter a maior carga 
de significado possível, que é o caso de The Road not Taken (1921). O eu 
poemático pondera sobre a difícil decisão da escolha, hesitante entre dois 
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caminhos, o eu poemático nos leva a uma reflexão maior sobre a importância 
das escolhas na vida e como tais escolhas interferem e definem o sujeito.  

A temática trata da importância da decisão na vida de uma pessoa. The 
Road not Taken (1921) é um poema bastante metafórico de tom reflexivo, 
embora a sua aplicação seja mais fácil em relação aos outros dois gêneros. 
Considerando que o poema é de extensão menor, o leitor pode ler o poema 
várias vezes em sala e em casa.  

A atividade proposta consiste na leitura atenta do poema mediada pelo 
professor, com recurso de uma tabela de vocabulário, seguido pelo 
acompanhamento da leitura pelo próprio poeta em áudio disponível na Internet. 
O segundo passo da atividade é a solução de um quebra cabeça disponível 
para todos os alunos. O quebra cabeça foi desenvolvido abordando a mesma 
temática. Utilizando dos versos do próprio poema surge um labirinto, no qual o 
caminho errado leva ao verso incompleto. Os caminhos se divergem entre si, e 
a proposta do labirinto é incitar o leitor (jogador) a fazer escolhas, sabendo que 
as escolhas certas podem levá-lo até o fim do labirinto e as escolhas erradas 
vai prendê-lo. O objetivo maior é motivar o aluno a desenvolver estratégias de 
leitura eficientes para que ele possa completar o labirinto.  

Essa atividade é mais apropriada com séries intermediárias ao 
avançado. Pensando que ao entrar em contato com esse poema metafórico o 
leitor pode ficar mais atento as nuances da língua e desenvolver maior atenção 
a interpretação da linguagem metafórica, usada frequentemente por falantes 
nativos. Somando-se a isso, o contato com um poema possibilita o aluno 
desenvolver um gosto literário, por formas literárias em língua estrangeira, 
patrocinando de tal forma um futuro leitor de literaturas em língua inglesa.  

 
 

CONSIDERAÇOES FINAIS 
 

Segundo Richard Howard (1974, apud HEATH, 1982), a educação 
literária se faz necessária, pois ela nos permite compreender o mundo ao 
nosso redor além de nos possibilitar compreender o que nos tornamos e como 
nos tornamos, de tal forma a educação literária é uma forma de apropriação do 
mundo a nossa volta. Então, desde criança o ato de ler e extrair o sentido dos 
livros é bastante significativo, pois permite ao sujeito leitor ou ouvinte 
depreender os significados do texto e construir sentido para aquilo 
relacionando os seus conteúdos com o mundo real desde os seus primeiros 
anos.  

O processo de leitura e interpretação é gradual. Durante o processo de 
leitura o estudante vai evoluindo partindo da descrição e de uma leitura 
superficial para uma explicação e uma interpretação daquilo que está sendo 
lido, apresentando as razões e construindo argumentos em torno do texto 
literário. O ato de explicar ou se posicionar ante o texto revela que o processo 
de formação de leitor tem surtido efeito. Uma atividade em que o aluno precisa 
interagir com o significado desperta no aluno uma consciência sobre o objeto 
de leitura. Dessa forma, esse seria um dos caminhos para o processo de 
formação do leitor em língua estrangeira. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
 
Orientações para o professor (Ao lado, versão do labirinto The Road Not 
Taken) 
Leia 

 
 
 
 
 
 
 

The Road Not Taken 

  

  
TWO roads diverged in a yellow wood,  
And sorry I could not travel both  
And be one traveler, long I stood  
And looked down one as far as I could  
To where it bent in the undergrowth;         5
   
Then took the other, as just as fair,  
And having perhaps the better claim,  
Because it was grassy and wanted wear; 
Though as for that the passing there  
Had worn them really about the same,         10
   
And both that morning equally lay  
In leaves no step had trodden black.  
Oh, I kept the first for another day!  
Yet knowing how way leads on to way,  
I doubted if I should ever come back.         15
   
I shall be telling this with a sigh  
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Somewhere ages and ages hence:  
Two roads diverged in a wood, and I—  
I took the one less traveled by,  
And that has made all the difference.   

 
1ª AULA  

1) O professor pede aos alunos para dizerem que tipo de texto é esse. 
Onde se encontra textos assim?  Você já escreveu um poema? O que 
se pretende ao escrever um poema, por que você escreveu? Qual é o 
objetivo deles? Qual é o objetivo deste? O professor também pode 
oferecer um vocabulário conforme a dificuldade dos alunos. No passo 
seguinte ele vai orientando uma pequena discussão. 

2) Quem é o poeta? Vocês leem poesia? Quando vocês leem poesia? O 
que vocês procuram quando leem poesia; ritmo, conteúdo, 
musicalidade, rimas?  

3) O Professor pode aproveitar a discussão e falar um pouco do autor e 
contextualizar a leitura. Disponibilizar a leitura em áudio do poema pelo 
próprio poeta para que os alunos ouçam e percebam o ritmo e as rimas. 

4) Em seguida, o professor e os alunos, fazem a leitura do poema. O 
professor pode aproveitar e perguntar ao grupo: sobre o que fala esse 
poema? 

 
2ª AULA 

1) Retomando a discussão anterior. Qual é a temática do poema? Qual é o 
assunto do poema? Quem fala no poema? Se você escreveu um 
poema, quem falava no seu poema? Por que as pessoas buscam ler e 
escrever poemas, na sua opinião?  

2) Qual é o problema enfrentado pelo eu poemático? Você já teve um 
problema parecido?  

3) O professor vai guiando uma discussão entre os alunos, em português e 
cobra respostas de todos. No próximo passo, ele pode pedir aos alunos 
interpretar cada estrofe. De modo que o professor pode checar a 
recepção de todos.  

4) O professor pode pedir que os alunos escrevam um texto explicando a 
temática do poema e ou explicando cada estrofe.  

 
3ª AULA 

1) O professo disponibiliza um tabuleiro onde está impresso o poema. Deve 
haver um tabuleiro pra cada 4 jogadores.  

2) O professor pergunta: com que frequência vocês precisam tomar 
decisões ou fazer escolhas? Que tipo de escolhas vocês fazem 
geralmente? Quais são as escolhas consideradas importantes? Se você 
tivesse que fazer uma escolha muito importante para sua vida, você 
confiaria em alguém?  

3) Depois da discussão o professor explica como funciona o jogo. Os 
jogadores formarão duplas. Cada dupla deve escolher um lado para 
percorrer o tabuleiro. Os jogadores moveram duas peças sobre tabuleiro 
e outros 2 dirão as orientações (GO straight way,l turn left, turn right...) 
enquanto o outro lê o poema no caminho do labirinto. A primeira dupla 
que conseguir achar a saída vence.  
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Anexo 2 
 
From the Tales from the Arabian Nights: The Dwarf and the fishbone (adapted) 
 
COMEDY IN ONE ACT 
 
CHARACTERS 
DWARF 
FISH MERCHANT 
WIFE’S MERCHANT 
DOCTOR 
BIRDSELLER 
RICH MAN 
JUDGE 
 
Scene 1 
(A big house, the Judge’s house. Lots of people whispering around and a Dwarf 
lay on the flour among the people. Some of them seems to be afraid of 
something, others seems to be wrathful.) 
 
JUGDE   what is going on here? 
RICH MAN I killed this little man, Your Excellency. 
JUDGE  For God’s sake. How did you do that? Show me. 
(Rich man shows what he had done. he kicked the dwarf) 
JUDGE  It is enough to cause death to such a little man.  For this 
you must die. 
(Rich man starts crying. An old man, a birdseller shouts) 
BIRDSELLER This man did not kill the Dwarf I did. He was already dead 
when he kicked him. Let me tell you what happened. The dwarf came into my 
yard to steal my birds, so I hit him with this stick, and he died. Afterwards I left 
the body by this man’s door. 
 
Scene 2 
(The birdseller’s house.  The birdseller comes up with a stick on his hand and 
shouts to the dwarf) 
BIRDSELLER   Who is there? You thief! Take that you thief! (He hit the 
dwarf three times on his head. The dwarf is motionless) Come out and show me 
what you’ve got. (He hit again) Come on, tell me what are you doing here? 
 
Scene 3 
(Rich Man’ house.  The dwarf is in front of the main door. The Rich Man looks at 
him) 
RICH MAN Are there no other doors in the street, but mine? Wake up! (He 
kicked the dwarf) 
 
Scene 4  
(In front of the Judge’s house) 
BIRDSELLER This is my fault. 
JUDGE  If you killed him, it is you who must die. 
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(a Doctor suddenly shows up among all the people) 
DOCTOR Don’t go fast. It was not the old man who killed the dwarf, but me. I 
opened my door too quickly and pushed the dwarf down the stairs. It happed 
like this. 
 
Scene 5 
(Doctor’s house. A man carried the Dwarf’s body to the Doctor’s door and put 
him in a sitting position and then, he beats on the door and disappeared. The 
doctor opens the door too quickly and the dwarf fell down) 
DOCTOR What I have done? (He cries) What will people say about a doctor 
who kills people even before he has looked at them? Nobody will ever come to 
me again. I need to make him disappear. I will throw him over the wall. So, this 
won’t be my problem anymore. It will be the birdseller’s problem. 
(He takes the body and throws the body over the wall) 
 
Scene 6 
(In front of the Judge’s house) 
DOCTOR Afterwards I put the body in the old man’s yard. I don’t like this old 
man with his  noisy, smelly birds, but I can’t let him die for this. 
JUDGE  Will we ever get to the end of this? So it is you who must 
die. 
A VOICE Not so. (The fish merchant comes up) It was I who killed the dwarf 
and no other person. 
JUDGE  Show us what happened  
 
(Basra, Iran, an open market. A fish merchant and a dwarf in front of the fish 
merchant shop both are laughing) 
FISH MERCHANT  Come on and tell me more (he laughs again) Come home 
and tell me more jokes. My wife is cooking a big fish. You can help us eat it. 
(They keep laughing all the time) 
(On the Merchant’s house. In the kitchen. A woman brings a fish and put it on 
the table) 
WIFE’S MERCHANT   You’re little only because you don’t eat enough. We’ll 
turn you into a giant before you leave this house. 
(The dwarf starts laughing and then he chokes. He turns blue and he passes 
out) 
FISH MERCHANT   Uhm. I do not want a dead man in my house. There will be 
questions. People will say I was the cause of his death. He must get him out of 
the house. I will take him to the doctor. He will know what to do with him. 
(the  Merchant takes the body and put on the doctor’s door and beat the door)  
 
Scene 7 
(In front of the Judge’s house. The dwarf wakes up) 
DWARF  Where Am I? What is going on? 
JUDGE  Because the dwarf is not dead, I cannot put anyone to 
death. But for what you have done to him you must pay each fifty dinars. I shall 
say nothing about what you tried to do to each other. But I know this. I would 
not live in your street, among such people, for five thousand dinars. 
 
THE END 
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Atividade para o teatro  
 
Orientações para o professor 
 
1ª AULA 

1) O professor distribui o texto aos alunos e pede para que eles respondam 
que tipo de texto é esse? Se eles já viram ou leram um texto nesse 
formato.  

2) É necessário que o professor estimule as respostas dos alunos, para 
que todos possam contribuir com alguma resposta. Caso ninguém tenha 
acertado a resposta para a primeira pergunta, o professor deve chamar 
atenção para ausência de um narrador, para a presença da palavra 
“scene”, para a presença de didascálias e etc. 

3) Feito essa primeira parte, o professor deve introduzir o texto falando que 
é originário dos contos das Mil e Uma Noites. Perguntar se os alunos 
conhecem as histórias de Scheherazade e quais eles conhecem. Os 
alunos devem inferir sobre a história a partir do que eles já conhecem 
sobre as Mil e Uma Noites.  

4) O professor conta a história e sobre o que se trata dando um breve 
resumo sobre a história e os personagens. 

5) Por que todos os verbos estão no passado? O professor chama atenção 
dos alunos para os verbos no passado no texto e espera os alunos 
responderam a razão do past simple no texto. 

 
2ª AULA 

1) O professor pede que os alunos formem um circulo. Todos com o texto 
na mão. O professor divide o texto entre os alunos dando para todos 
uma personagem.  

2) O professor deve propor que os alunos façam uma leitura dramática do 
texto. Atentando para a expressão vocal, incorporando a personagem na 
situação vivida.  Enquanto isso, o professor lê as didascálias e orienta os 
alunos de como eles devem fazer a leitura. 

3) Se for o caso, o professor pode distribuir um vocabulário traduzido para 
os alunos conforme a dificuldade e o nível da turma. 

4) Cada leitura o professor deve fazer interferências sugerindo (“Como 
você se expressa quando está triste? Com que tom de voz? Como você 
se expressa quando está com medo? agora tente fazer isso com o 
texto”). 

 
3ª AULA 

1) O professor deve promover questionamentos, como: Qual é o tema? 
Qual é o assunto da peça? Por que as pessoas tentam se livrar do 
anão? Por que alguns demonstram medo? Você teria medo em uma 
situação dessas?  

2) Após a discussão sobre a peça o professor deve pedir que os alunos 
fizeram a leitura dramática com a mesma personagem se reúnam e 
discutam entre eles como eles imaginam que ela seja. Eles devem 
descrever como a personagem é e como ela se veste a partir do que 
eles já conhecem sobre os costumes árabes. Também devem descrever 
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o cenário em que cada personagem aparece. Como ele é? Eles devem 
escrever um texto explicando cada personagem e o espaço 

 
4ª AULA 

1) Nesta aula, baseado no que os alunos escreveram sobre o cenário e as 
personagens, eles devem explicar a sua personagem para o professor e 
para os colegas dando  justificativas para isso. 

2) Então, baseado nas discussões dos alunos sobre como eles acreditam 
que as personagens devem ser. Eles precisam fazer uma nova leitura 
dramática incorporando esses elementos.  

3) O professor ao final deve fazer apontamentos sobre a qualidade da 
leitura. 

 
Anexo 4 
 
Excertos de The tell-tale heart, de Edgar Allan Poe: 
 
TRUE! --nervous --very, very dreadfully nervous I had been and am; but why 
will you say that I am mad? The disease had sharpened my senses --not 
destroyed --not dulled them. Above all was the sense of hearing acute. I heard 
all things in the heaven and in the earth. I heard many things in hell. How, then, 
am I mad? Hearken! and observe how healthily --how calmly I can tell you the 
whole story.  
It is impossible to say how first the idea entered my brain; but once conceived, it 
haunted me day and night. Object there was none. Passion there was none. I 
loved the old man. He had never wronged me. He had never given me insult. 
For his gold I had no desire. I think it was his eye! yes, it was this! He had the 
eye of a vulture --a pale blue eye, with a film over it. Whenever it fell upon me, 
my blood ran cold; and so by degrees --very gradually --I made up my mind to 
take the life of the old man, and thus rid myself of the eye forever.  
Now this is the point. You fancy me mad. Madmen know nothing. But you 
should have seen me. You should have seen how wisely I proceeded --with 
what caution --with what foresight --with what dissimulation I went to work! I was 
never kinder to the old man than during the whole week before I killed him. And 
every night, about midnight, I turned the latch of his door and opened it --oh so 
gently! And then, when I had made an opening sufficient for my head, I put in a 
dark lantern, all closed, closed, that no light shone out, and then I thrust in my 
head. Oh, you would have laughed to see how cunningly I thrust it in! I moved it 
slowly --very, very slowly, so that I might not disturb the old man's sleep. It took 
me an hour to place my whole head within the opening so far that I could see 
him as he lay upon his bed. Ha! would a madman have been so wise as this, 
And then, when my head was well in the room, I undid the lantern cautiously-oh, 
so cautiously --cautiously (for the hinges creaked) --I undid it just so much that a 
single thin ray fell upon the vulture eye. And this I did for seven long nights --
every night just at midnight --but I found the eye always closed; and so it was 
impossible to do the work; for it was not the old man who vexed me, but his Evil 
Eye. And every morning, when the day broke, I went boldly into the chamber, 
and spoke courageously to him, calling him by name in a hearty tone, and 
inquiring how he has passed the night. So you see he would have been a very 
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profound old man, indeed, to suspect that every night, just at twelve, I looked in 
upon him while he slept.  
… 
When I had waited a long time, very patiently, without hearing him lie down, I 
resolved to open a little --a very, very little crevice in the lantern. So I opened it -
-you cannot imagine how stealthily, stealthily --until, at length a simple dim ray, 
like the thread of the spider, shot from out the crevice and fell full upon the 
vulture eye.  
It was open --wide, wide open --and I grew furious as I gazed upon it. I saw it 
with perfect distinctness --all a dull blue, with a hideous veil over it that chilled 
the very marrow in my bones; but I could see nothing else of the old man's face 
or person: for I had directed the ray as if by instinct, precisely upon the damned 
spot.  
… 
 
Exercício2 
Detective: As you know in The Tell-Tale Heart by Edgar Allan Poe the short 
story is narrated in first person narration. The narrator is the protagonist of the 
facts told. But now, imagine if you were the narrator (in Third Person narration) 
and you have to find out the murder of the Old man, but to achieve this you 
have to find some clues, you have to make relations and suppositions. You 
have to link the facts to point the guilty of the assassinate, as you were a 
detective. But to do this you have to remind of the first class and the concepts of 
heterodiegetic narrator, focalization to retell the story (you own version of the 
story). At the end you should give to teacher a paper that you wrote your own 
short story based on this game and on The Tell-Tale Heart. Let’s go 
  
Answer:  
Where? When? How? 

(Gun) 
Why? Who? What did 

happen 
with the 
corpse? 

Bedroom Monday Pillow No reason, 
apparently 

Son Devoured 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2  Esta dinâmica foi elaborada em parceria com a acadêmica Celina Halchuk dos Santos e foi 
aplicada no contexto da Universidade Estadual de Maringá para os acadêmicos do curso de 
Letras – Inglês do 3° ano de 2011, desta universidade como parte dos requisitos para obtenção 
de nota na disciplina: Oficina de Produção Escrita em Língua Inglesa II supervisionada pela 
profª. Ms. Liliam Marins Pietro.  



 

 192 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

Tables      
   

Where  

Kitchen   

Room  

Bedroom  

Garage  

Bathroom  

Yard  

      

When  

Monday  

Tuesday  

Wednesday  

Thursday  

Friday  

Saturday  

Sunday  

 

How  

Knife  

Pistol  

Bayonet  

Penknife  

Spoiled Food  

Pillow 
Shit 

 

Nail Clipper  

 
 
 
 
Instruções e Regras de Jogo: 
 
Cada grupo tem direito a um número X de pistas que vão eliminando as 
possibilidades fornecidas na tabela. Cada grupo tem direito a 6 pistas sendo 
que haverão 6 grupos de jogadores. O primeiro grupo que obtiver todas as 
respostas, ou seja, combinar as pistas corretas para poder fazer a sua 
acusação deverá fazer o seu testemunho em terceira pessoa (Oralmente). O 
jogador vencedor deverá contar os detalhes de como ocorreu o assassinato. 
Mas atenção, lembre-se de que você é um narrador que não possui 
onisciência, então cuidado com o que você for narrar. Dê apenas os detalhes 
que você descobriu. Seja convincente! Forneça provas daquilo que você está 
contando.   
 
 
 
 
 

Why  

No reason 
apparently 

 

Jealousy   

Envy  

Betrayal  

Greed  

Gluttony  

Voodoo Ritual    

Who  

Lover  

Son  

Daughter  

Police Officer  

Neighbor  

Nurse  

What happen 
with the 
corpse 

 

Burned  

Devoured  

Quartered  

Ground  

In deep of the 
sea 

 

Buried  
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Orientações para o professor 
 
1ªAULA  

1)  O professor distribui para os alunos fragmentos do conto The Tell-Tale 
Heart de Edgar Allan Poe. O professor pede aos alunos que façam a 
leitura dos fragmentos dados. O professor também pode distribuir um 
vocabulário conforme a necessidade dos alunos. 

2) Após a leitura desses fragmentos o professor exibe um vídeo disponível 
em Internet sobre o conto para os alunos. 
http://www.youtube.com/watch?v=XT7k4Wvybe8&feature=related 

 
2ª AULA 

1) O professor contextualiza o conto e o autor. Ele também pode perguntar 
se os alunos gostam desse gênero. Quais filmes eles assistem? Quais 
livros eles leem dentro desse gênero? Por ultimo o professor pergunta; 
qual gênero esse conto pertence? Romance, comédia, terror ou 
suspense (thriller)?  

2) Quem conta a história? Que tipo de narrador é esse? Que tipo de 
narrador sempre aparecem nesse tipo de história? Por que a história fica 
mais misteriosa contada sobre uma única perspectiva?  

3) O professor ainda pode explicar a diferença entre o narrador 
homodiegético e heterodiegético. O uso do I e we, bem como os verbos 
no passado e as regras do reported speech.  
 

3ª AULA 
1) O professor explica o jogo e dá as carta e media todo o processo. O jogo 

pode durar a aula toda. 
 
4ª AULA 
O professor pede que cada um dos alunos escreva um texto agora, sendo os 
narradores do conto, usando as respostas obtidas no jogo. Durante o processo de 
escrita, os alunos precisam se posicionar em 1ª pessoa. 
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ENSINO DE  

LÍNGUA INGLESA  

PELA LITERATURA:  

POSSÍVEIS INSTRUMENTOS  

DE APRENDIZAGEM 
Maria Izabel Rodrigues Tognato (FECILCAM) 
Marileuza Ascencio Miquelante (FECILCAM)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
Este trabalho tem por objetivos relatar e discutir os resultados de uma 
produção de material didático para o ensino de Língua Inglesa, que toma 
como instrumentos possíveis de aprendizagem, atividades com gêneros 
literários. Para tanto, ancoramos nosso trabalho na perspectiva 
interacionista de linguagem (ISD) (BRONCKART, 1999/2009), em um 
ensino de línguas com base em gêneros textuais e capacidades de 
linguagem (BAKTHIN, 2003; SCHNEUWLY E DOLZ, 2004; MACHADO E 
CRISTOVÃO, 2006; CRISTOVÃO, 2007, 2009; ABREU-TARDELLI E 
CRISTOVÃO, 2009; MACHADO E LOUSADA, 2010), além do 
procedimento da sequência didática (SCHNEUWLY, DOLZ E NOVERRAZ, 
2004). Esperamos que um trabalho dessa natureza possa contribuir tanto 
para a Formação Inicial como para a Formação Continuada de professores 
de Língua Inglesa. Além disso, acreditamos que uma proposta como esta, 
com foco em alguns gêneros da esfera literária, possa ainda contribuir para 
um ensino e aprendizagem de língua estrangeira mais efetivo no contexto 
da Educação Básica.  Tal encaminhamento também oportuniza a 
ampliação dos conhecimentos sobre diversos contextos socioculturais, 
estabelecendo relações de intertextualidade e possibilitando uma maior 
compreensão sobre os elementos literários constitutivos de determinados 
gêneros textuais.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Interacionismo Sociodiscursivo; ensino de língua 
inglesa; ensino de literatura. 
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LITERATURA E  
ENSINO: A LITERATURA  
COMO FERRAMENTA  
PARA O ENSINO  
DE LÍNGUA INGLESA  
PARA CRIANÇAS  
Juliana Reichert Assunção Tonelli (UEL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RESUMO  
 
O ensino de língua inglesa para crianças (LIC) deixou de ser uma novidade 
e vem, nos últimos tempos, sido amplamente pesquisado incluindo 
temáticas que incluem a melhor idade para se ensinar-aprender aquela 
língua, métodos de ensino-aprendizagem, avaliação, letramento, propostas 
curriculares, crenças, construção da identidade da criança, etc. Da mesma 
forma, o uso da literatura como ferramenta para o ensino-aprendizagem de 
inglês, incluindo LIC, vem sendo exaustivamente disseminado. 
Considerando que não nos comunicamos por meio de palavras isoladas, 
mas sim por meio de discursos linguisticamente organizados e 
reconhecidos socialmente -  os gênero textuais -  pesquisas realizadas nos 
últimos anos no contexto brasileiro revelam que o ensino de línguas com 
base em gêneros de diversas esferas (incluindo a esfera literária) também 
deixou de ser uma novidade e passou a ser uma realidade e uma 
necessidade. Este trabalho consiste em um recorte de minha dissertação 
de mestrado (TONELLI, 2005) cujo objetivo geral foi o de identificar 
possíveis contribuições do uso da literatura infantil, mais especificamente 
as Histórias Infantis (HIs), no ensino-aprendizagem de LIC. Embora 
trabalhos significativos venham sendo desenvolvidos no âmbito do trabalho 
de professores (MACHADO, 2004; TOGNATO, MACHADO, CRISTOVÃO, 
2010; CRISTOVÃO, 2010; MACHADO, LOUSADA, FERREIRA, 2011, 
apenas para citar alguns) temos observado a necessidade de nos 
voltarmos ao trabalho do professor que atua junto à crianças posto que 
este é um tema ainda pouco pesquisado e que, portanto, carece de 
pesquisas mais aprofundadas que possam contribuir para os 
delineamentos do agir docente em contextos de LIC. Partindo da 
concepção de que o processo de ensino-aprendizagem de LIC é construído 
a partir das interações sociais realizadas também no ambiente escolar, 
acreditamos que as relações estabelecidas em tal contexto constituem-se 
em fatores fundamentais nesse processo. Por concordarmos com o 
conceito vygotskyano de que não há ensino sem aprendizagem e 
aprendizagem sem ensino, abordamos o ensino-aprendizagem de LIC como 
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um evento sócio-histórico e que, por isso, deve considerar a experiência 
prévia dos alunos e contemplar a necessidade do público infantil por algo 
que lhe seja significativo. Deste modo, propomos que o ensino-
aprendizagem de LIC por meio de HIs, convencidos de que estas, por 
dependerem da linguagem e por contemplarem a necessidade infantil de 
imaginação e fantasia, podem ser usadas como uma ferramenta na 
atividade em tela. Apoiamo-nos na perspectiva interacionista 
sociodiscursiva (ISD), uma corrente da psicologia da linguagem, que 
propõe a análise de textos como forma de apropriação dos mesmos 
considerando a necessidade do professor dominar as características 
principais do gênero textual a ser explorado, para que possa utilizá-lo como 
uma ferramenta em seu agir docente. Em relação ao uso de HIs no 
contexto de LIC, os resultados da pesquisa realizada mostram que os jogos 
de leitura desenvolvidos a partir do contexto das histórias exploradas em 
sala de aula (The Very Busy Spider e The Grouchy Ladybug) contribuirm 
para o ensino-aprendizagem de LIC.  No que concerne ao trabalho do 
professor, foco desta apresentação, concluímos que a forma como o 
docente utiliza o gênero literário HI nas aulas de inglês influencia a sua 
transposição didática fortalecendo, portanto, o papel dos gêneros textuais 
no fazer docente. Em outras palavras, partindo da concepção de que antes 
de utilizar um determiando gênero textual como ferramento para o ensino, 
o professor deve primeiro conhecer o gênero, suas principais 
características e funções sociais para, então fazer sua transposição 
didática, o ensino de inglês com base em gêneros pode contribuir também 
na formação (inicial e continuada) de professores uma vez que mobiliza os 
conhecimentos do docente (em pré-serviço e em serviço) gerando 
desenvolvimento docente. Reafirmamos, portanto, que o uso do gênero 
textual HI no ensino-aprendizagem de LIC é uma ferramenta importante 
para o sucesso desta atividade escolar e isto inclui, sem dúvida alguma, o 
trabalho do professor. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura infantil; gêneros textuais; inglês para 
crianças. 
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O CONTO E SUA  
TRANSPOSIÇÃO  
DIDÁTICA: REFLEXÕES  
SOBRE UM  
PROCEDIMENTO 
Eliane Segati Rios Registro (UENP/UEL)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
O gênero literário torna-se o foco de nossas investigações para uma 
proposta voltada ao seu ensino, uma vez que os documentos prescritivos 
preconizam a utilização dos gêneros para o desenvolvimento do eixo 
norteador do ensino a partir da concepção do discurso como prática social.  
Para isso, acreditamos que a literatura em língua inglesa nos cursos de 
Letras possui um papel de destaque na formação dos futuros professores, 
pois além de ser objeto de estudo nas aulas de literatura, esta também 
pode ser refletida como  um instrumento de ensino de língua inglesa. Sob 
tal perspectiva, o estudo em tela tem por objetivo apresentar um recorte  do 
modelo didático de conto, foco de nossas investigações,  considerando 
seus principais elementos de ensino para que a sua transposição didática 
ocorra. Para tanto, utilizaremos como corpus de estudo o conto The Cask 
of Amontillado, de Edgar Allan Poe e sua versão didatizada, propondo uma 
análise dos aspectos de ensino a serem elecandos. Nossas bases teóricas 
estão alicerçadas, principalmente, nos conceitos de Bronckart 
(1999/2003/2009), no que se refere à análise de texto, em Cristovão (2007) 
para modelo didático, Dolz e Schneuwly (2004) no que tange à 
transposição didática e Gotlib (2003), ao considerar as características do 
gênero conto. Os resultados demonstram que o gênero conto é um forte 
aliado para o desenvolvimento da educação de professores de línguas.  
 

PALAVRAS-CHAVE: ISD; conto; transposição didática. 
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OS GÊNEROS 

LITERÁRIOS  

NO LIVRO KEEP  

IN MIND 6º ANO 
Suzelaine dos Santos Vieira (FECILCAM) 
Orientadora: Edcléia Aparecida Basso (FECILCAM)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
Esta pesquisa, desenvolvida no PIC-FECILCAM, apoiada pela Fundação 
Araucária, teve como objetivo analisar o livro didático Keep in Mind - 6º ano 
- das autoras Elizabeth Young Chin e Maria Lúcia Zaorob, publicado pela 
editora Scipione e que foi adotado na rede pública estadual, buscando 
identificar as concepções teórico-metodológicas que nortearam sua 
produção e a coerência entre elas e as teorias fundantes que subjazem às 
Diretrizes Curriculares Estaduais – Língua Estrangeira Moderna (DCE-
LEM), sobretudo no que diz respeito aos gêneros discursivos. Para o 
presente trabalho, o recorte feito focalizará os gêneros literários 
selecionados pelas autoras para o livro em análise, discutindo o papel e a 
importância dados a literatura para a aprendizagem de uma nova língua. O 
suporte teórico advém de Bakhtin (2003,2004) e Saviani (1991), Fiorin 
(2006), Faraco (2009), Paraná (2008), Cristovão (2009), Dalmas e Pasoni 
(unpub) e Tilio (2008). Os dados revelam a fraca presença da literatura na 
obra, ficando o uso da nova língua limitado a pequenos diálogos não 
autênticos, muita ênfase no vocabulário e na estrutura gramatical.  
 

PALAVRAS-CHAVE: livro didático; língua/literatura; gêneros literários. 
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O LIVRO DIDÁTICO 
KEEP IN MIND SOB  
A PERSPECTIVA  
TEÓRICA DAS  
DIRETRIZES  
CURRICULARES  
DO PARANÁ 
Suzelaine dos Santos Vieira (FECILCAM) 
Orientadora: Edcléia Aparecida Basso (FECILCAM) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O ensino de LE, nos últimos anos, tem experenciado situações que não 
eram comuns para a concretização do ensino nas escolas públicas tais como 
documentos prescritivos norteadores do trabalho docente, como os Parâmetros 

RESUMO: Esta pesquisa, desenvolvida no PIC-FECILCAM, 
apoiada pela Fundação Araucária, teve como objetivo analisar 
o livro didático Keep in Mind - 6º ano - das autoras Elizabeth 
Young Chin e Maria Lúcia Zaorob, publicado pela editora 
Scipione, adotado na Rede Pública de Educação Básica, 
buscando identificar as concepções teórico-metodológicas que 
nortearam sua produção e também a coerência entre elas e as 
teorias fundantes que subjazem às Diretrizes Curriculares 
Estaduais – Língua Estrangeira Moderna (DCE-LEM), 
sobretudo no que diz respeito ao trabalho com os gêneros 
discursivos. No primeiro momento, foi feita uma leitura 
aprofundada das DCE-LEM, com destaque nas obras de 
Bakhtin (2003,2004) e Saviani (1991), apoiada em  Fiorin 
(2006), Faraco (2009) e Brait (2005, 2004). Em seguida, foram 
resenhados autores que tratam do livro didático de LEM, como 
Cristovão (2009), Dalmas e Pasoni (unpub), Coracini (1999) e 
Tilio (2008). Então, passou-se à análise do livro em foco, que 
confirmou a existência de concepções teóricas divergentes, 
ficando as autoras com suporte advindo do audiolingualismo e 
alguns dos pressupostos da abordagem comunicativa. Não há 
um trabalho na linha dos gêneros discursivos, conforme 
sugerido nas DCE. O livro parece ter como interlocutor um 
aluno exposto e acostumado a diferentes tipos de letramento, 
logo, de uma classe socioeconômica mais privilegiada. Os 
conteúdos abordados combinam com a faixa etária, porém, 
não são possíveis de serem trabalhados com a carga horária 
semanal da escola pública destinada à Língua Inglesa, que em 
média não alcança setenta minutos, conforme Banco de dados 
do grupo de pesquisa PLE (BASSO, 2012). 
 
PALAVRAS-CHAVE: análise; livro didático; gêneros 
discursivos. 
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Curriculares Nacionais (PCNs) e as Diretrizes Curriculares Estaduais 
(doravante DCE) no Paraná e a adoção do livro didático e sua distribuição a 
todos os alunos.  

As DCE constituem-se em um documento criado pelos professores da 
rede pública do Paraná, substituindo os PCN. As discussões se iniciaram em 
2003, porém, a primeira versão surgiu em 2006. Este documento tem como 
objetivo central nortear o trabalho pedagógico dos professores de todas as 
disciplinas. As DCE-LEM trazem uma nova perspectiva quanto ao ensino de 
LE, com base nos gêneros textuais, seguindo teorias baktinianas e buscando 
uma formação crítica, emancipadora do aluno, preparando-o também para o 
mundo e não apenas para o trabalho. Logo, uma nova perspectiva teórica se 
fez necessária, tomando o discurso como conteúdo estruturante, 
fundamentada, portanto, na abordagem discursiva (PARANÁ, 2008). 

Outra inovação, colocada em pauta em 2011 nas salas de aula, foi a 
adoção do livro didático para a disciplina Língua Inglesa. Após décadas de 
trabalho sem este suporte didático, que tem sido o recurso pedagógico mais 
utilizado pelos professores em todas as disciplinas (CORACINI, 1999; PAIVA, 
2009) e, como tal, faz a mediação entre professor-conhecimento-aluno, 
estabelece e cria uma relação entre o ensinado e o aprendido e o proposto 
pelos documentos direcionadores da educação básica.  

Norteadas por esta concepção e considerando a importância que tem o 
LD para a produção do conhecimento e no ensino na área de LE, analisamos 
com profundidade o livro didático (doravante LD), Keep in Mind, do 6º ano, das 
autoras Elizabeth Young Chin e Maria Lúcia Zaorob, publicado pela editora 
Scipione, adotado na maioria das escolas públicas atendidas pelo Núcleo 
Regional de Educação de Campo Mourão. Com isso, procuramos identificar as 
concepções teórico-metodológicas que nortearam sua produção, bem como a 
coerência entre elas e as teorias fundantes que subjazem às Diretrizes 
Curriculares Estaduais – Língua Estrangeira Moderna (DCE-LEM), sobretudo 
no que diz respeito ao trabalho com os gêneros discursivos.  

Assim, buscando a coerência entre a teoria e a prática, acreditamos que 
os recursos didático-pedagógicos, entre eles destacando-se o livro didático, 
que fazem a mediação entre o trabalho do docente e seus alunos, deveriam 
seguir ou ser coerentes com as mesmas concepções das DCE, tanto para 
concretizar seus objetivos para o ensino de LE nas escolas públicas, quanto 
para facilitar o trabalho docente. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de cunho aplicado, partindo 
primeiramente de uma leitura aprofundada das DCE/LEM e das teorias 
fundantes que lhes deram suporte, com ênfase em Bakhtin (2003, 2004), 
apoiadas ainda em seus seguidores como Fiorin (2006), Freitas (1995), Faraco 
(2009). Em seguida, foram resenhados autores que tratam do livro didático de 
LEM, como Cristovão (2009), Dalmas e Pasoni (unpub) e Tílio (2008), que 
possibilitaram uma análise profunda do LD Keep in Mind, passando pela sua 
estrutura, pelos conteúdos, focalizando especialmente o trabalho com os 
gêneros textuais, quantidade, opção e atividades propostas para os mesmos, 
observando sua adequação para o 6º ano.   

Esperamos que estudos e pesquisas como dessa natureza possam 
contribuir para nortear as discussões sobre as escolhas dos recursos didáticos 
que são levados para a sala de aula, tendo em vista o papel que representam 
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para o trabalho em sala de aula do professor de LE e para o alcance dos 
objetivos propostos nos documentos norteadores desta situação de trabalho. 

A seguir passaremos à revisão teórica que embasou nossa análise. 
 
 

1. REVISÃO TEÓRICA 
 
1.1. As DCE e sua relação com o ensino de LE 
 

Um dos intuitos da disciplina de LE é levar o aluno a fazer o uso da nova 
língua em situações significativas, propiciando uma interação real sempre que 
possível com o outro, não limitada, portanto, ao uso da língua de forma 
descontextualizada, mas em situações significativas, contribuindo inclusive 
para a inclusão social, alcançada pelo  comprometimento, da busca pelo 
desafio representado pela LE. 

Aprender outra língua significa confrontar-se com a cultura do outro, que 
constrói identidades, logo, sua aprendizagem contribui para que o aluno 
descubra sua própria identidade, ou que a repense.  

Pensamos que as práticas discursivas nas aulas de língua inglesa 
devem ser trabalhadas por meio de textos, para que, por meio destes, haja 
uma produção de sentidos e de novas significações. Os textos a serem 
trabalhados seriam principalmente os que circulam globalmente e contribuem 
com a luta social contra a hegemonia, contribuindo com a diversidade e 
também colaborando com conhecimentos pertinentes à vida moderna de vários 
povos, mediados pelo conhecimento da LE. 

Nas DCE, há uma forte indicação para que o trabalho com a LEM seja 
feito por meio de gêneros discursivos, definidos por Bakhtin (1997, p. 279) 
como sendo […] “enunciados integrantes de uma ou doutra esfera da atividade 
humana e estas esferas de utilização da língua elaboram seus tipos 
relativamente estáveis de enunciado.” (BAKHTIN, 1997, p. 279)  

É importante ressaltar que os gêneros discursivos são inúmeros assim 
como são inúmeras as situações de interação pela linguagem e que os textos 
aos quais a sociedade está exposta podem ser orais e escritos.  Conforme 
ressalta Baktin (1992, p. 279): 

 
A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, 
pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e a 
cada esfera dessa atividade comporta um repertório de 
gêneros do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à 
medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais 
complexa. (BAKHTIN, 1992, p. 279). 

  
Acreditamos que um trabalho com os gêneros discursivos pode também 

superar a visão tradicional de leitura que buscava apenas a extração de 
informações, e então levar os alunos a fazer uma leitura crítica, que o leva a 
refletir de fato sobre o texto. Perceber que existe confronto entre texto, autor e 
leitor. Pois, ao ler na nova língua, o aluno participa do processo de construção 
de sentidos, não se mantendo mais em atitude passiva diante do texto, mas 
levando suas experiências sociais, culturais, pessoais para a produção de 
sentidos. Por conseguinte, é necessário que o aluno perceba que a 
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aprendizagem de uma nova língua lhe proporciona inúmeras possibilidades e 
que quanto mais línguas estrangeiras souber, maior será seu horizonte. 

Para Dellisola (2009), é através do contato com gêneros textuais que o 
aluno poderá ter alcance às diversas práticas sociais em relação à nova língua 
aprendida, assim como ter conhecimento de como ocorre o funcionamento 
social na comunidade que esta inserido. 

 
A inserção de vários gêneros de texto na didática de línguas é 
necessária para o acesso às diversas práticas sociais da 
cultura da língua aprendida. Considerando-se o gênero uma 
ação social, é preciso preparar o aluno para desenvolver 
habilidades de leitura que envolva a compreensão dos modos 
de produção do diferentes tipos de gêneros de textos. 
(DELLISOLA, 2009, p. 105 e 106) 

 
No nosso entender, respaldados por Bakhtin (1997, p. 279) e pelas DCE 

(2008), os gêneros discursivos têm um papel muito importante no trabalho 
escolar. Assim, o professor deveria abordar gêneros de diferentes esferas 
sociais, analisando sua composição, distribuição de informações, o grau de 
informação presente, intertextualidade, recursos coesivos, coerência e após 
tudo isso a gramática em si. 

Os gêneros do discurso se constituem historicamente e, a partir de 
novas situações de interação verbal, podem surgir novos gêneros também. 
Conforme as DCE o objetivo de trabalhar com os gêneros discursivos deve ser 
interagir com a infinita variedade discursiva presente nas diversas práticas 
sociais, buscando ainda alcançar a interdisciplinaridade e a intertextualidade.  

  De acordo com as Diretrizes (2008, p. 63), mais que conceder ao aluno 
o contato com determinado gênero discursivo, devemos nos ater às múltiplas 
significações que este tem ao situá-lo na esfera de relações humanas a qual 
pertence, para que o aluno compreenda a sua função social e assim possa 
fazer uso desse gênero em suas relações. Para tanto, é fundamental a 
compreensão da importância da linguagem enquanto mediadora das nossas 
relações com o mundo. 

A preocupação atual do docente de LE na rede pública é atrelar à sua 
prática em sala de aula às teorias interacionistas e discursivas prescritas nas 
DCE. Para tal intenção, mudanças na concepção de linguagem/língua 
estrangeira para o ensino devem acontecer. As aulas devem ser voltadas não 
apenas para o ensino do código, mas para a língua como prática social, em 
situações reais de uso, de maneira a possibilitar ao aluno o contato com os 
diversos discursos circulantes na sociedade, trazendo contribuições para a 
formação de um sujeito autônomo, capaz de atuar e transformar a sociedade 
na qual se insere.  Assim, professor e alunos podem passar a serem vistos 
como sujeitos do processo, fundamentais para que o trabalho seja realizado de 
maneira plena. 

Em relação a estas questões, as DCE-LEM traz as seguintes 
preocupações: 

 
O aprendizado de uma língua estrangeira pode proporcionar 
uma consciência sobre o que seja a potencialidade desse 
conhecimento na interação humana. Ao ser exposto às 
diversas manifestações de uma língua estrangeira e às suas 
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implicações político-ideológicas, o aluno constrói recursos para 
compará-la à língua materna, de maneira a alargar horizontes e 
expandir sua capacidade interpretativa e cognitiva. (DCE-LEM, 
2008, p. 57). 
 

Portanto, pensar o ensino de uma nova língua implica em pensar nos 
sujeitos envolvidos nesse processo e também nos recursos pedagógicos que o 
professor leva para a sala de aula de maneira que este processo de 
ensino/aprendizagem implique numa troca entre os sujeitos.  

A Pedagogia Histórico-Crítica (SAVIANI, 2003), nos ajuda a entender 
que aquilo que o aluno trás para a sala de aula, suas vivências e percepções 
são o ponto inicial do processo. Conhecendo quem é esse sujeito o professor 
poderá planejar suas aulas fazendo as adequações necessárias para suprir as 
necessidades desse aluno.  

O ensino de LE deve compreender em sua metodologia aspectos frente 
ao ensino, de modo a considerar a importância de envolver o aluno em 
situações próximas de sua realidade, ou como prescrevem as Diretrizes (2008, 
p.64): “A aula de LEM deve ser um espaço em que se desenvolvam atividades 
significativas, as quais explorem diferentes recursos e fontes, a fim de que o 
aluno vincule o que é estudado com o que o cerca”. 

Por isso, a visão de mundo do aluno deve ser sempre levada em 
consideração pelo professor, e este, por sua vez, deverá levar para a sala de 
aula materiais e recursos pedagógicos que possibilitem ao aluno o acesso ao 
conhecimento sistematizado.  

 
1.2. O livro didático de LE  

 
O livro didático tem sido o recurso pedagógico mais utilizado pelos 

professores em todas as disciplinas (CORACINI, 2005, MENEZES, 2006), 
possibilitando a mediação entre professor-conhecimento-aluno, com o objetivo 
de estabelecer e criar uma relação entre o ensinado e o aprendido e o proposto 
pelos documentos direcionadores da educação básica.  

Segundo DALMAS e PASSONI (unpbl), o professor, o grande usuário do 
livro didático, ao escolher o livro que adotará, deve, saber que sua opção vai 
revelar seu nível de criticidade e de conhecimento teórico-prático. Para tanto, é 
importante que deixe de ser mero consumidor e passe a colaborar com a 
produção do LD. É necessário que esteja atento quanto à adoção de um LD, 
para que esta não seja feita de forma alienada, já que este será seu objeto de 
trabalho.  O professor deve considerar suas necessidades, assim como a de 
seus alunos, verificando se o contexto deles está de acordo com a abordagem 
feita no livro.  

As autoras sugerem que, no caso de um LD de língua estrangeira 
adotado em um determinado curso ou licenciatura ou nível fundamental ou 
médio, é importante que ele atenda ao programa e à necessidade dos 
estudantes, que geralmente giram em volta da compreensão e produção oral, 
compreensão e produção escrita e aspectos léxico-gramaticais. O professor 
deve consultar com muita atenção o manual para o docente, pois este constitui 
parte importante do material didático e pode definir a função do professor em 
sala de aula. Tais documentos analisados trazem a questão da força ideológica 
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que o LD possui, assim como a possibilidade da interação e construção da 
identidade do aluno.  

Em relação também ao LD, Tílio (2008), traz uma reflexão acerca das 
problemáticas relacionadas, considerando aspectos que influenciam 
diretamente no mesmo, assim como vantagens e desvantagens em utilizá-lo. 
Segundo o autor, o LD promove uma visão organizada da disciplina de LI 
abordando-a de forma gradativa, com o objetivo de facilitar o trabalho do 
professor, para auxiliar o ensino, além de reforçar o reconhecimento de uma 
área de conhecimento como ciência. Entretanto, há algumas desvantagens 
decorrentes do uso do livro didático tais como: conter informações 
ultrapassadas, principalmente em áreas em que a ciência se desenvolve 
rapidamente, pois alguns livros demoram mais de um ano para serem 
publicados e, enfim, chegarem até a sala de aula; forma autoritária de 
apresentar a informação, uma vez que quase sempre os conteúdos expostos 
são apresentados como verdades universais, e não apenas o olhar do autor 
daquela publicação, além de se fechar em si, no ensino de uma disciplina, não 
dialogando com as outras ciências.  

Podemos perceber que o LD é utilizado, como uma “receita”, isso o 
deixa como vilão na educação, pois, na maioria das vezes é o que direciona o 
trabalho do professor. Os autores são unânimes em afirmar que o livro não 
deve ser visto como detentor do conhecimento, mas como andaime que auxilia 
o aluno na construção do conhecimento relevante, levando-o a pensar 
criticamente. 

Além disso, o que ocorre frequentemente é a padronização dos livros 
didáticos. Nesse sentido, a ideologia contida nos mesmos, muitas vezes, tem o 
objetivo de consolidar a hegemonia da classe dominante e formar uma “falsa 
consciência” no aluno, pois o mundo apresentado é o mundo da classe 
dominante. No entanto, retratar a realidade de uma única classe social é 
também uma forma de continuar ignorando as diferenças. Além de não 
contribuir em nada para a solução ou transformação do problema, colabora 
com sua consolidação. 

As questões culturais sempre aparecem como forma de ilustração, de 
exemplos da outra cultura, quase sempre sob a forma de curiosidade. Esta 
atitude, de certo modo, combina com o proposto nas DCE quando diz que o 
que se espera quanto à aquisição de LE não é a “aquisição da cultura da língua 
ensinada”, mas o entendimento do funcionamento social da mesma. Antes de 
tudo, é de fundamental importância levar em consideração a cultura do 
aprendiz e não utilizá-las de forma comparativa.  

É importante conceber o livro didático como uma ferramenta de suporte 
ao professor e não apenas como um “manual de instrução” de uma aula 
perfeita de LI. Cabe ao professor saber utilizá-lo sem se tornar escravo do 
mesmo. Formar um pensamento crítico nos alunos quanto ao material utilizado 
em sala de aula é outro fator relevante, pois reflexões criticas provindas de 
alunos e professores podem favorecer a uma adequação do LD em cada 
realidade escolar. 

Portanto, a escolha de um LD não é uma tarefa fácil. Pensamos ser de 
grande importância que os futuros professores possam vivenciar a experiência 
de análise de livros e recursos pedagógicos durante sua formação de forma 
crítica, para que não se tornem apenas meros consumidores de livros. 
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Em relação aos gêneros utilizados para o ensino de LI nos livros 
didáticos, CRISTOVÃO (2009), ressalta a importância e necessidade da 
utilização de gêneros que façam parte do mundo dos alunos. Sendo o gênero 
discursivo uma opção para que haja a mediação e organização das sequências 
didáticas. Dentre os gêneros a serem utilizados, destaca-se os mais formais, já 
que os gêneros menos formais, ou do cotidiano acabam sendo, de certa forma, 
dominados pelos alunos. A autora defende também o uso de textos autênticos 
em sala de aula, assim como um trabalho planejado por meio das sequências 
didáticas, já que estas permitem um trabalho integrado, com a possibilidade de 
articulação de conteúdos e objetivos. 

Para a autora, a linearidade do LD, assim como o uso do texto apenas 
como mero pretexto para o ensino da estrutura linguística, são fatores que 
empobrecem o ensino de língua inglesa. Desta forma, o trabalho com a 
gramática deve ser feito de forma contextualizada, de acordo com o gênero 
abordado. 

 
 
2. O LIVRO DIDÁTICO KEEP IN MIND: PRIMEIRAS 
APROXIMAÇÕES 

 
O LD Keep in Mind é organizado por unidades supostamente temáticas, 

contando o livro do 6º ano com dezesseis unidades. Cada unidade abarca 
ainda um projeto e uma seção adicional que contêm, na maioria das vezes, 
uma atividade lúdica. Ao final de cada duas unidades, há uma de revisão, 
preparando os alunos para uma avaliação, se for desejo do professor. No final 
do livro, há uma proposta de trabalho de leitura literária com um conto e um 
apêndice, que inclui unidades temáticas extras, baseadas nos PCN, um 
glossário, sínteses do conteúdo gramatical e uma lista das faixas do CD de 
áudio. 

Os textos apresentados pertencem à diferentes esferas, predominando a 
do cotidiano, com textos simples que envolvem situações do dia a dia, embora 
apareçam algumas amostras de textos jornalísticos, informativos, científicos e 
literários. 

O LD em questão propõe atividades de vocabulário, tanto nos projetos, 
quanto ao longo das unidades, que exploram o contexto de ocorrência dos 
itens lexicais. Embora não sejam muitas, contempla algumas atividades que 
permitem a reflexão sobre diversidade, cidadania e consciência crítica. 
Entretanto, para os alunos alcançarem esse resultado, faz-se necessária a 
mediação de um professor que tenha essa visão crítica de mundo, que 
extrapole o proposto pelo LD. 

O livro traz um CD de boa qualidade, com indicações claras de como 
localizar o texto ou a atividade correspondente, propostas em todas as 
unidades. 

Buscando nosso objetivo que era identificar as concepções teóricas que 
deram suporte à produção do LD Keep in Mind, e se eram coerentes com as 
que nortearam as DCE, passamos a apresentar uma análise mais aprofundada 
do LD, seguida das nossas conclusões.  
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2.1. Keep in mind em análise 
 

A análise da parte introdutória, intitulada Get in the mood, dos 16 
capítulos que compõem o livro keep in Mind, revela que esta serve para 
apresentar o tema da unidade, nem sempre desenvolvida a contento no 
decorrer da unidade. Os gêneros apresentados não são discutidos como 
gêneros (confira definição na revisão teórica deste artigo) e sim como textos 
para serem lidos e deles retiradas algumas informações, assemelhando-se ao 
trabalho com leitura baseado na abordagem comunicativa e não com os 
pressupostos coerentes com a abordagem discursiva.  

Não aparece a interdisciplinaridade nos conteúdos, conforme afirmado 
pelas autoras na seção de apresentação do livro. Algumas apresentações dos 
capítulos são acompanhadas de um exercício, mesmo antes do professor 
introduzir o tema.   

Em relação à análise da parte ACT 1 – Presentation - ficou evidenciado 
que em todas as unidades do livro há uma estrutura gramatical norteadora e 
em torno dela gira todo trabalho proposto. Esta parte sempre é iniciada com 
diálogos, fechados, sem qualquer participação do aluno em sua construção. O 
exercício 2 é realizado usando uma das variações como “complete, ligue, 
relacione as colunas”. Já o exercício 3 repete quase que invariavelmente, 
seguindo os passos: “ler, ouvir e repetir”. Como percebemos, os exercícios 
propostos nesta parte do livro não correspondem às sugestões das DCE, pois 
não envolvem interação social, intertextualidade além de serem exercícios 
repetitivos, mecânicos.  

Já nos itens do ACT 2, pudemos constatar que todas as unidades 
trazem como exercício inicial a sequência: “Look, listen and repeat“.  Quando 
há um segundo ou terceiro exercício, estes são propostos para completar 
lacunas e marcar a opção correta. Em nada se assemelhando à proposta sócio 
– interacionista.  

Os itens do ACT 3 trazem também exercícios de completar lacunas, 
seguidos de exercícios de produção oral, buscando fazer com que os alunos 
falem sem seguir um modelo. Pouca ênfase é dada à produção solicitada. 
            As atividades propostas nos ACT 4 – Focus on Grammar – são 
totalmente estruturais, com exercícios de completar lacunas e seguir o modelo 
novamente. 

Em relação às atividades dos ACT 5 – Let’s Practice, podemos afirmar 
que são sempre propostas na forma de diálogos.  Em um primeiro momento, o 
material apresenta um diálogo-modelo, que indica como o aluno deverá realizar 
o diálogo. Em seguida, o aluno tem espaço para colocar algumas mudanças, 
porém, deve sempre seguir o modelo previamente apresentado. A outra 
atividade proposta é uma pequena conversação entre os alunos, que se 
constitui no primeiro momento do livro em que há espaço para que o aluno 
possa praticar a oralidade dentro do tema, sem precisar seguir o modelo. Este 
procedimento coordena-se com os princípios do audiolingualismo que 
pressupõe que, após tantas repetições e controle, o aluno já tenha memorizado 
a estrutura e o vocabulário, o que se refletirá na sua produção. 

As atividades propostas nos ACT 6 – Let’s Listen – são basicamente de 
listening, com o CD de áudio, com exercícios para completar ou marcar a 
resposta correta. As unidades 7, 8, 9, 11 e 15 trazem, após essas atividades 
propostas, uma discussão acerca das atividades, de modo a fazer reflexões 
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relevantes a serem feitas pelos alunos, desta maneira atender à proposta das 
DCE quanto à questão de discussões que fomentem e adicionem 
conhecimento e criticidade aos alunos. 

 A propostas de exercícios do ACT 7 - Let’s Talk - exigem o esforço do 
aluno quanto à conversação da nova língua, pois as atividades estão 
normalmente ligadas à produção de perguntas orais para o colega, em inglês, 
sem que isso tenha sido feita até então.  

 As atividades de leitura propostas no ACT 8 – Let’s Read – são 
apresentadas por meio de textos, trabalhados de acordo com os pressupostos 
da abordagem comunicativa e não como gêneros discursivos. As perguntas 
são direcionadas à interpretação do texto, são pontuais e buscam pela 
extração do significado.  Quanto à ordem, somente na unidade 13 do livro, os 
exercícios usualmente feitos no Act 8 aparecem depois dos exercícios do Act 9. 

Os conteúdos apresentados no ACT 9 – Let’s write - em sua grande 
maioria é o desenvolvimento do que foi trabalhado anteriormente no ACT 8. O 
aluno deve levar em consideração o que leu e aprendeu no exercício anterior.. 

A sessão Language corner  leva os alunos a uma reflexão quanto à 
língua aprendida e suas  semelhanças e diferenças com a língua materna. 
Trata-se de uma proposta de trabalho importante, pois o aluno tem a 
possibilidade de fazer algumas discussões acerca das especificidades de cada 
língua. 

O Food for thought contempla exercícios críticos a respeito do tema 
estudado em cada unidade. Faz uma reflexão em relação ao mundo e a 
realidade do aluno. Embora os questionamentos sejam feitos em língua 
materna, deixando assim o novo idioma a ser estudado em segundo plano. 

O quadro Cool é composto de curiosidades ou de pequenas charadas, 
sempre escrito em inglês e pareceu-nos um item relevante, por poder levar o 
aluno a querer se apropriar mais da nova língua ou de determinado vocabulário 
para entender o que está ali escrito.  

Os Projects trazem atividades relacionadas ao tema estudado durante a 
unidade. Aparece como ultima proposta de trabalho em grupo. Todavia, se 
pensarmos que um projeto leva tempo para ser executado, parece-nos que ele 
não será explorado na escola pública por falta de tempo.  

As Extra Activities localizam-se ao final na unidade e oferecem 
propostas de exercícios que complementam o que foi estudado na unidade, 
explorando mais o tema e vocabulário. 

 Conforme a detalhamento feito acima das partes constituidoras do livro 
analisado, podemos concluir que o livro se estrutura por temas, sendo 
trabalhadas as habilidades comunicativas nas diferentes seções. No apêndice, 
as autoras trazem atividades tentando alcançar os temas transversais 
propostos nos PCN. Na parte denominada de assessoria, as autoras do livro 
didático analisado explicam essa estrutura de base temática do seguinte modo: 

 
A inclusão do eixo temático na obra justifica-se principalmente 
pela inserção desta na proposta educacional concebida para o 
3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental. Ela tem como objetivo 
ampliar o conhecimento dos alunos a respeito do mundo ao 
seu redor de modo que eles possam, por meio da 
conscientização sobre as diversas facetas e variáveis 
envolvidas em cada questão individual ou social, aprender a se 
posicionar de maneira critica e equilibrada diante dela e a 
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tomar atitudes justas e responsáveis que contribuam para 
melhorar o mundo em que vivem. Além disso, se adotarmos a 
premissa de que a aprendizagem da língua estrangeira deve 
centrar no discurso, há de se prover, na coleção, temas que 
possam servir de objeto para os discursos a serem construídos 
pelos alunos em sala de aula. (CHIN E ZAOROB, p. 17) 
 

Fica então claro que o objetivo das autoras não corresponde às 
presciçoes das DCE, já que estas propoem um trabalho com temas, ao invés 
dos gêneros textuais. 
 
2.2. Keep in mind e os gêneros literários 
 

Em relação ao trabalho com os gêneros literários no LD Keep in Mind 6º 
ano, pode-se observar que apenas em dois momentos do livro são abordados 
temas referentes a literaturas. 

 Na unidade 09, no quadro Cool que é apresentada a poesia: I am an 
oak tree, do autor Erik Durham. Assim como outros gêneros que aparecem no 
livro, a poesia é somente apresentada, sem nenhuma contextualização e maior 
explicação sobre a mesma.  

Entretanto, ao final do livro, há uma seção denominada de Reading, que 
é um espaço em que é trabalhado um conto The Happy Prince, de Oscar 
Wilde. Ao contrário dos outros conteúdos abordados no livro, para o trabalho 
com este conto uma abordagem melhor elaborada é desenvolvida. 
Primeiramente, uma atividade de Pre-reading (RICHARDS, 2007) é oferecida, 
trazendo questões acerca do autor Oscar Wilde. Em seguida, aparecem 
questões de vocabulário e sobre alguns excertos retirados previamente do 
conto. Após essa abordagem, finalmente, o conto aos alunos é apresentado, 
contendo sete páginas. 

 Após a leitura do conto, são feitas algumas perguntas de Post-reading, 
com relação aos personagens, encadeamento dos fatos e sentido do conto. Ao 
final dos exercícios relacionados somente ao conto, é proposto um trabalho 
com tema do conto, que são as diferenças sociais. Desta forma são oferecidos 
alguns questionamentos relacionando passagens do conto com fatos da vida 
real. 

 
 
3. KEEP IN MIND: CONCLUSÕES PRIMEIRAS 
 

Ao terminarmos nossa análise, podemos concluir que o LD analisado 
apresenta vários textos em cada unidade, porém, metodologicamente são 
tratados de acordo com a abordagem comunicativa e não na perspectiva dos 
gêneros discursivos, como apregoado nas DCE. O texto não é visto como 
prática social, não sendo discutidas suas respectivas formas, funcionamento e 
razões de utilização na sociedade. 

Os capítulos do livro são bastante extensos, e, considerando que nas 
escolas públicas a média de minutos por cada aula pensada para 50 minutos 
fica em torno de 25-30 minutos, devido ao tempo gasto para a organização dos 
alunos em seus respectivos lugares, chamada, entre outras atividades, 
podemos concluir que dificilmente o professor venceria, ainda que 
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superficialmente, o conteúdo proposto para o prazo de um ano. Isso traz outro 
problema como consequência. Sendo uma série de quatro volumes, o 
aprendizado pensado pelos autores é gradativo, ou seja, os conteúdos de um 
livro são requisitos para o acompanhamento dos conteúdos do livro seguinte. 
Assim, se o professor não consegue chegar ao final de cada livro em todas as 
séries, os alunos ficarão com lacunas no aprendizado, o que dificultará a 
continuidade do trabalho com o próximo volume da série.   

 Com relação à proposta de trabalho com um conto, acreditamos que  tal 
feito é extremamente importante para que os alunos tenham contato com a 
Literatura Universal, além dos Best Sellers que chegam no Brasil. Porém, por 
ser um conto extenso, proposto para alunos do 6º ano, na rede pública ele está 
fadado a não ser lido ou, se alguns quiserem começar, podem não terminar a 
leitura, visto que o vocabulário é amplo e difícil, o que poderia fazê-los desistir 
do desafio., se não tiverem suporte adequado advindo do professor. 

Por essas razões, sugerimos o trabalho com contos menores, ao longo 
do ano letivo, de maneira que os alunos passassem a gostar da literatura, 
como encenações, adaptações, entre outras atividades.  

Uma questão que consideramos muito importante é que o livro 
proporcione ou deixe espaços para que o professor desenvolva atividades que 
julgue mais adequadas para determinada turma ou escola, o que não ocorre 
com o LD analisado.   

Outro problema que julgamos pertinente mencionar é o fato de que 
dificilmente um único livro pode servir bem a um país de dimensões 
continentais como o Brasil. Por isso, pensamos que seria necessário a 
produção de livros que pudessem ser adaptados para cada região ou até 
mesmo estado, tendo em vista as especificidades regionais e culturais. 

Contudo, o livro contém também vários pontos positivos, como a 
possibilidade do aluno poder fazer as atividades no próprio livro, uma vez que o 
governo enviará novos livros todos os anos. Os textos utilizados são 
autênticos, a gradação de dificuldade dos exercícios de uma unidade para 
outra segue uma ordem crescente de dificuldade, proporcionando um melhor 
entendimento ao aluno. Além disso, o livro vem acompanhado de um cd para o 
aluno, o que proporciona a ele condições de estudar em casa.  
 O LD Keep in Mind traz alguns fatos do cotidiano do aluno, embora este 
não seja o aluno da rede pública, uma vez que é evidente que seu público-alvo 
é composto de alunos de classe econômica privilegiada. 

Para TÍLIO (2008), são as influências exteriores que acabam definindo 
como será o LD, observa-se que este não se limita apenas ao sistema 
educacional, mas que também está ligado diretamente a outras esferas como o 
Estado, o mercado e a indústria cultural. Embora se entenda o LD como 
produto de indústria cultural, utilizado para veicular ideologias, assim como 
produto de consumo no mercado editorial de uma sociedade capitalista, ele 
continua sendo o principal instrumento mediador de conhecimento entre 
professor e aluno. Severiano e Basso (2012, no prelo) constataram em 
pesquisa realizada com professores da rede pública estadual que estes estão 
muito satisfeitos por terem recebido o livro didático para nortear suas práticas, 
mesmo que este não esteja em consonância com as DCE.  

Em relação à pergunta inicial desta pesquisa, foi possível constatar que 
a forma como os conteúdos são trabalhados no LD Keep in Mind não atendem 
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às prescrições das DCE, pois são trabalhados por meio de eixos temáticos, ao 
invés dos gêneros discursivos. 

O gênero textual deve ser uma das ferramentas de trabalho do 
professor, pois é por meio de um ensino com base em gêneros que o aluno da 
escola pública poderá ter a oportunidade de receber um ensino com 
possibilidades de reflexões, assim como não aceitar apenas o que lhe está 
posto. Daí, a importância do trabalho conforme as prescrições das DCE.  

Para Marcuschi (2002), os gêneros textuais são os textos materializados 
do que encontramos em nosso cotidiano, sendo que estes apresentam funções 
sociocomunicativas. Desta forma é de se estranhar que muitos LD não 
abranjam o gênero textual, visto que estes se realizam em situações 
discursivas. Portanto, o ensino de LI deve ser norteado pelos gêneros textuais, 
pois estes, mesmo que de forma isolada, abrangem as habilidades de 
oralidade, audição, escrita e leitura e devem ser contextualizadas além dos 
próprios gêneros, também pelas condições de produção textual. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao final da presente pesquisa, foi possível comprovar que o LD utilizado 
na rede de ensino pública do estado do Paraná não atende às exigências das 
DCE-LEM, documento que rege o ensino de línguas na rede estadual. Isso 
implica dizer que os objetivos nele propostos correm sérios riscos de não 
serem alcançados.  

Durante os estudos feitos para a realização da presente pesquisa, ficou 
evidente que os gêneros textuais não foram inclusos no ensino por acaso. A 
opção feita pela Secretária de Estado da Educação, tomando a teoria de 
Bakhtin como norte, acredita que o acesso ao conhecimento sistematizado pela 
humanidade é direito de todos, por meio de uma educação de qualidade, com 
conteúdos que venham aumentar sua criticidade e reflexão quanto aos fatos 
que ocorrem em sua comunidade ou em qualquer outra parte do mundo, por 
meio dos gêneros textuais. Assim, uma boa escola e um bom ensino de línguas 
serão aqueles que proporcionarem aos alunos um maior contato, exposição e 
compreensão de diferentes gêneros discursivos que circulam em diferentes 
esferas do cotidiano. Para tanto, o professor da rede pública que usa o LD 
analisado terá que fazer atividades complementares1, aproveitando o material, 
porém, estendendo seu ensino para alcançar os gêneros textuais, se quiser 
alcançar os objetivos delineados nas DCE.   
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RESUMO  
 
O interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 2003) defende que a 
base do ensino deve ser o texto, pois, a partir dele, a língua pode ser 
compreendida não como um sistema abstrato de regras, mas em seu 
funcionamento. Nesse sentido, propomos uma reflexão sobre a interação 
entre língua e literatura através do trabalho com textos literários em Língua 
Inglesa por meio de e-books, uma vez que a evolução tecnológica está 
transformando o ato de ler. Apesar das vantagens, os e-books não estão 
efetivamente presentes na escola, especialmente nas escolas públicas. A 
falta de suporte técnico e de preparo do professor para integrar essa nova 
tecnologia à sua prática cotidiana são alguns dos motivos dessa ausência. 
Para os que estão mais familiarizados com a era digital - os alunos -, e-
books podem ser uma forma de ampliar o acesso à literatura, reinventando 
a forma de ler. Conforme Eco (2003), “Dizem por aí que existe uma 
geração digital de hackers, que nunca tendo lido um livro na vida, com o e-
book conheceram Dom Quixote”. A literatura está cada vez mais presente 
no ciberespaço e uma das formas são os e-books, que podemos ter acesso 
gratuitamente ou por um preço bem abaixo do livro impresso. Assim, 
apresentaremos algumas possibilidades de trabalho com textos literários 
disponíveis gratuitamente no formato e-book, bem como, algumas 
ferramentas para leitura de e-books que podem auxiliar o professor em 
suas atividades.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: e-books; textos literários; ensino de língua inglesa. 
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INTRODUÇÃO 
 
 A aquisição da linguagem, segundo Bronkart (1999), se dá num 
processo no qual a criança se firma como sujeito, construindo, ao mesmo 
tempo, seu conhecimento de mundo e esse processo se dá na interação com 
os demais membros do grupo ao qual está inserida. O autor também afirma 
que é através do texto que a língua pode ser compreendida em seu 
funcionamento e não como um sistema abstrato de regras. Não o trabalho com 
o texto por si só, mas o texto em sua interação social e discursiva.  
 Uma vez que o texto é tido como elemento principal na compreensão de 
uma língua, vemos como é importante a interação entre língua e literatura nas 
aulas de Língua Estrangeira (LE) e propomos uma reflexão sobre o trabalho 
com textos literários nas aulas de LE acompanhando as mudanças 

RESUMO: De acordo com a teoria do interacionismo 
sociodiscursivo (BRONCKART, 1999) a base do ensino 
deve ser o texto, pois, a partir dele, a língua pode ser 
compreendida não como um sistema abstrato de regras, 
mas em seu funcionamento. Nesse sentido, propomos 
uma reflexão sobre a interação entre língua e literatura 
através do trabalho com textos literários em Língua 
Inglesa por meio de e-books, uma vez que a evolução 
tecnológica está transformando o ato de ler. Apesar das 
vantagens, os e-books não estão efetivamente presentes 
na escola, especialmente nas escolas públicas. A falta de 
suporte técnico e de preparo do professor para integrar 
essa nova tecnologia à sua prática cotidiana são alguns 
dos motivos dessa ausência. Para os que estão mais 
familiarizados com a era digital - os alunos -, e-books 
podem ser uma forma de ampliar o acesso à literatura, 
reinventando a forma de ler. A literatura está cada vez 
mais presente no ciberespaço e uma das formas são os 
e-books, que podemos ter acesso gratuitamente ou por 
um preço bem abaixo do livro impresso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: e-books; textos literários; ensino 
de língua estrangeira. 
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tecnológicas e adotando o e-book como ferramenta para auxiliar nesse 
processo. 

Tradicionalmente, o trabalho com textos literários em (LE) tem sido 
reservado aos alunos com maior grau de conhecimento linguístico e, essa 
leitura, quando acontece, geralmente fica em um nível muito superficial, 
especialmente nas escolas públicas. É perceptível que há certa resistência em 
trabalhar com a leitura literária em sala de aula e essa resistência é mais forte 
quando se trata de LE.  

Entre os que resistem à possibilidade de trabalhar com literatura em LE, 
estão aqueles que consideram literatura como sendo apenas os clássicos, as 
narrativas longas e, portanto, com um grau de dificuldade elevado demais para 
se trabalhar em sala de aula. Porém, convém lembrar que narrativas curtas e 
poemas, por exemplo, também são literatura e que são esses textos menores 
que podem ser utilizados nas aulas de LE.  

Levando em consideração as mudanças tecnológicas ocorridas nas 
últimas décadas, que trouxeram a chamada era digital e consequentemente, 
uma “leitura digital”, substituindo, aos poucos o livro de papel pelo livro 
eletrônico, e que afetam principalmente a geração que está na sala de aula da 
educação básica hoje, é importante também pensar numa leitura literária 
digital. Assim, pensar o livro digital como uma importante ferramenta para o 
trabalho com o texto literário, tanto em língua materna como em LE.  
 Durante muito tempo o livro foi considerado algo sagrado, mítico, ao qual 
o acesso era privilégio de poucos. A partir da revolução industrial ele se tornou 
mais acessível, tanto economicamente quando em relação à linguagem, o que 
fez com que ele se tornasse mais popular. Porém, até os dias de hoje, o livro 
ainda conserva um valor que o aproxima de um objeto sagrado. “É, antes de 
tudo, um objeto simbólico, uma instituição e uma tecnologia, aos quais a cultura 
pós-Gutemberg confiou a tarefa de armazenar e fazer circular praticamente 
todo conhecimento considerado relevante. (BELLEI, 2002). 
Com o avanço da tecnologia, especialmente com a chegada da Internet, vemos 
uma transformação mais drástica em relação ao livro e, consequentemente, 
uma transformação no próprio ato de leitura.  “A informática trouxe uma 
transformação rápida e de longo alcance à maneira como transmitimos e 
consumimos textos, impondo seu próprio estilo de leitura.” (LYONS, 1999) 

Para Bellei (2002) há uma preocupação com o futuro do livro e essa 
preocupação não é irrelevante, porque existe, com a presença da informática e 
da evolução dos suportes eletrônicos de informações, a possibilidade do 
desaparecimento do livro impresso.   De acordo com o autor, muitos vêem essa 
mudança como “traumática”, uma vez que não se trata apenas de uma 
mudança física, mas também cultural. “A perda ou a modificação da natureza 
do livro [...] é muito mais do que a perda de um objeto de consumo. Significa, 
na realidade, a perda ou a mudança de uma instituição, e até mesmo, de um 
objeto mágico, um objeto sagrado, porque culturalmente transformado em 
fetiche (vale dizer, enfeitiçado).” 

Vivemos um momento de transformação em que não há uma certeza 
sobre o futuro do livro e isso tem preocupado especialmente quem trabalha 
diretamente com ele. Mas há consenso de que o livro digital está, aos poucos, 
conquistando o “espaço sagrado” ocupado pelo livro impresso e isso afeta a 
maneira como tratamos a questão da leitura e, consequentemente, da 
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Literatura e a maneira como estamos – ou deveríamos estar – pensando o 
trabalho com literatura em sala de aula. 
 
 
1. E-BOOK: CONTEXTO HISTÓRICO E CONCEITUAÇÃO  
 

Costuma-se dizer que o livro não sofre transformações tão profundas 
desde Gutemberg. Porém, para Lyons (1999), o surgimento da imprensa não 
trouxe transformações radicais na natureza do livro. O formato do livro 
continuou inalterado. Não houve imediatamente uma ruptura no tipo de livro 
publicado. “O livro impresso herdou muito das convenções do livro manuscrito, 
mas gradualmente impôs e desenvolveu seus métodos próprios de arrumação 
do espaço tipográfico”. Segundo o autor “foi preciso aparecer o computador 
para romper com a produção livreira tradicional”. 

O livro digital ou e-book (Eletronic Book) surgiu em 1970, com 
digitalização da Declaração da Independência dos Estados Unidos o que deu 
início ao Projeto Gutenberg. Fundado por Michael Hart, a filosofia do Projeto 
Gutenberg é disponibilizar informações, livros e outros materiais ao público em 
formatos que a maioria dos computadores, programas e pessoas possam ler. 
Atualmente, de acordo com o próprio site do projeto, o Projeto Gutemberg tem 
mais de 40 mil livros digitalizados em vários idiomas e formatos que podem ser 
baixados gratuitamente para leitura.  

Porém, pode-se dizer que a história do livro eletrônico é bem anterior ao 
Projeto Gutenberg. Começou em 1945 quando Vannevar Bush idealizou o 
Memex, artefato capaz de armazenar todos os livros, registros e comunicações 
de seu dono. Em 1968, Allan Kay, cientista norte-americano da Xerox 
Corporation, previu o aparecimento do Dynabook, ou livro dinâmico, espécie de 
computador portátil, de baixo consumo de energia, com o tamanho e aspecto 
de um livro. Em 1986, a Sony lançou mundialmente o Data Disc, um aparelho 
pouco maior do que um walkman, dotado de uma tela de cristal líquido e um 
pequeno teclado, sua forma de uso é exatamente igual à prevista para o 
Dynabook. No entanto, é a partir de 1998, com o Softbook, o Rocket e-Book e 
o Everybook que inicia uma evolução desses dispositivos de leitura. Os 
pioneiros eram caros, pesados e fracos em termos tecnológicos:  

 
Atualmente os modelos são mais sofisticados e de maior 
capacidade que os anteriores, permitindo uma leitura agradável 
equiparando-se à experiência de ler em um suporte impresso. 
Destacam-se os modelos da Sony e Amazon, respectivamente 
o Sony Reader e o Kindle, e-books com processadores mais 
rápidos, maior duração de bateria, permitindo o 
armazenamento de milhares de livros, além de possibilitar a 
almejada convergência de mídias, tais como a reprodução de 
arquivos de áudio, busca por uma seleção de jornais e revistas 
eletrônicos, e envio de e-mails utilizando conexões Wi-Fi. 
(SILVA & BUFREM, 2001) 
 

Ainda não há consenso sobre a definição do livro digital. O livro 
eletrônico ainda não possui um só termo para designá-lo (e-Book,  i-Book, Livro 
Eletrônico, Hipertexto, Livro Digital, etc.) ou uma conceituação única. Ainda se 
discute o que pode ser considerado livro digital. Alguns autores definem que 



 

 216 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

livro digital é qualquer livro que pode ser lido em meio eletrônico (inclusive os 
livros digitalizados). Outros acreditam que apenas o livro produzido para ser 
digital pode ser considerado e-book.  

Também não há um consenso sobre os formatos dos arquivos dos livros 
digitais. Existe uma infinidade de formatos disponíveis o que dificulta um pouco 
o acesso. É mais comum encontrarmos livros digitalizados em formato pdf. 
Porém, para os livros efetivamente digitais, aqueles que são produzidos já em 
formato eletrônico, há uma tendência maior para se usar o formato ePub, pois 
segundo os especialistas, trata-se de um formato mais compacto e aceito em 
diversas plataformas.  

Alguns estudos apontam que o leitor do livro digital espera encontrar no 
e-book algo, pelo menos, visualmente parecido com o formato do livro 
impresso. Assim, para os que conservam a nostalgia do livro impresso, existem 
os programas que simulam virtualmente a ação de manusear o livro. Inclusive 
com ruído semelhante ao emitido pelo papel no momento de virar a página. 

Como se o contato fosse recuperar e renovar o “contrato”, a “confiança” 
que já está na memória afetiva do leitor, remetendo às características do livro 
impresso. (LACERDA & MACEDO, 2011) 

Assim como qualquer novidade no meio tecnológico a princípio pode 
assustar e preocupar, o e-book também trás preocupações. Murray (2003), 
falando sobre a informática, de forma geral, mas que pode ser aplicado ao livro 
eletrônico, afirma que “o nascimento de um novo meio é ao mesmo tempo 
estimulante e assustador. Qualquer tecnologia industrial que estende 
dramaticamente nossas capacidades também nos torna inquietos por desafiar 
nosso conceito da própria humanidade”.  

Lyons (1999) lembra que “a revolução eletrônica tem inspirado algumas 
reações extremadas: de um lado, nostalgia pelo antigo, misturada a uma dose 
de pânico; de outro, um entusiasmo ingênuo com relações às promessas do 
futuro”. Assim acontece com o e-book. Nota-se que de um lado está um público 
exageradamente otimista em relação ao futuro do livro digital e de outro, os que 
conservam o medo do rompimento e a persistência em continuar com aquilo 
que já é conhecido e seguro. 
 Murray (2003) ressalta que “o computador não é inimigo do livro. Ele é 
filho da cultura impressa, o resultado de cinco séculos de investigações e 
invenções organizadas e coletivas que o texto impresso tornou possível”.  

Entre as vantagens de se usar o e-book podemos citar a busca pela 
informação de forma mais rápida e facilitada; a possibilidade de fazer 
anotações sem rasurar o livro; a praticidade de carregar uma “biblioteca inteira 
no computador”; economia de espaço; benefícios para o meio ambiente com a 
economia de recursos naturais menos descarte de papel.  

Entre as desvantagens, podemos citar a perda da sensação física do 
livro que para muitos é ponto fundamental. O problema da acessibilidade 
também é preocupante, devido aos contrastes sócio-econômicos e culturais 
que restringe o acesso a quem possui os meios e a quem sabe utilizá-los.  

Apesar de se falar muito em inclusão digital, os desafios são grandes 
nesse sentido, pois ainda é uma minoria da população que tem acesso ao livro 
digital. Outra desvantagem é a obsolescência, uma vez que a Internet, e a 
informática, de modo geral, são espaços em constante transformação. “Um 
documento digital não depende somente do programa especifico em que foi 
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gerado para funcionar, mas de uma série de ferramentas compostas por 
equipamentos e por programas de computação”.  

Há também, entre as desvantagens, a preocupação com a segurança 
em relação aos direitos autorais e a preocupação com problemas de saúde que 
a exposição à tela por longas horas pode trazer à visão. Alguns também 
colocam entre as desvantagens uma possível demissão em massa dos que 
trabalham especialmente no mercado editorial, com o “desaparecimento” do 
livro impresso.   (a literatura no compasso virtual) 
 Alguns acreditam que levará muito tempo para que haja uma mudança 
efetiva. “o próprio livro foi combatido pelos epígonos da cultura elitista da Idade 
Média. Os benefícios da impressão mecânica não se impuseram de imediato. 
Durante muito tempo ela dividiu a cena com os pergaminhos, até se consolidar 
como meio que possibilita uma circulação social mais rápida, barata e 
abrangente. As sociedades valem-se de distintas tecnologias de comunicação, 
ao mesmo tempo”. (a literatura no compasso virtual) 

Para Murray (2003) é comum que as mudanças não aconteçam 
bruscamente. É necessário um tempo para aprimoramento. Segundo a autora, 
em 1455, Gutenberg inventou a prensa tipográfica, porém foram necessários 
mais de 50 anos de experimentação para se estabelecer o formato como 
conhecemos hoje. Assim, o livro digital, também necessita de um tempo para 
ser aprimorado.  

 
 

2. E-BOOK COMO FERRAMENTA PARA TRABALHAR COM 
TEXTOS LITERÁRIOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA SALA 
DE AULA 
 

Há algum tempo a discussão sobre utilização do texto literário nas aulas 
de LE vem sendo fomentada e polemizada. Alguns acreditam que não há 
possibilidade de trabalhar o texto literário em sala de aula e outros veem na 
leitura literária uma forma bastante eficaz de aprendizado de uma língua, 
especialmente de língua estrangeira.  

Sobre a importância de se utilizar a literatura em LE, Mariz (2007) 
ressalta que o texto literário é uma das formas mais férteis de viver a 
experiência em um mundo diferente. “Como documento autentico, destituído de 
intenções pedagógicas, esse texto contribui para o tratamento não somente 
das questões da língua e literárias, propriamente, mas estimula também a troca 
de fatores interculturais”. (MARIZ, 2007) 

A autora lembra que o texto literário merece um tratamento diferente de 
outros tipos de textos em sala de aula de língua estrangeira, devido à sua 
natureza polissêmica. Pode-se considerar que o ideal para esse tratamento é 
priorizar o documento integral, pois o uso dos excertos, presentes nos manuais 
de ensino, poderiam provocar um esvaziamento dos sentidos da própria 
literariedade.  
 Assim, o acesso e compartilhamento desse documento integral, pode 
ser facilitado com a utilização das novas tecnologias, através especialmente, 
do e-book.  É crescente a disponibilização de material digital com obras 
literárias em diversos sites ou blogs relacionados à literatura. A facilidade com 
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que se tem acesso a obras completas para download é um exemplo de como a 
literatura está cada vez mais acessível.  
 Enquanto os mais conservadores e nostálgicos veem com certo medo e 
até mesmo aversão as transformações que estão ocorrendo com o livro – e 
nesse público podemos incluir a maioria dos professores, principalmente das 
escolas públicas - , as novas gerações, mergulhadas na chamada era digital, 
certamente não vêem com tanto “trauma” essas transformações encaram com 
mais naturalidade essa nova maneira de ler. E, possivelmente, uma vez mais 
familiarizados com os recursos tecnológicos, terão mais oportunidade de 
acesso aos livros digitais e, consequentemente, à literatura. 

Além das obras gratuitas, há a comodidade de adquirir um livro digital 
por um preço bem abaixo do que se paga num livro impresso, usando cartão 
de crédito ou boleto bancário. Essas obras podem ser baixadas e lidas seja no 
computador, no celular ou em outros dispositivos para leitura digital (tablets, e-
readers). “Através da internet, produziu-se uma maior democratização no que 
concerne à aprendizagem de literatura no, âmbito educacional. O que antes só 
era possível ler numa biblioteca, hoje pode ser encontrado na rede não só para 
leitura, mas também para download”. (CORRREIA, 2008) 

Apesar da leitura não ser um hábito frequente entre os brasileiros, 
estudiosos da área acreditam que o livro digital conquistará um público que não 
tem muita afinidade com os livros tradicionais – os livros impressos – e  que 
tem mais afinidade com os meios eletrônicos. O livro digital é visto como um 
caminho para democratizar tanto o acesso, quanto à produção de literatura. E 
assim, pode também ser um caminho para proporcionar o acesso e o trabalho 
com textos literários em LE na sala de aula. 

A Internet dispõe de uma infinidade de materiais literários. Não apenas 
livros digitais, mas uma diversidade de sites que tem por função a produção e 
propagação da literatura.  Assim, a Internet é vista como uma excelente 
ferramenta para a disseminação e preservação do material literário, como 
afirma Moraes:  

 
Qualquer suporte que dissemine informações favorece, em 
maior ou menor grau, a socialização da cultura — e parece 
indubitável que a infra-estrutura das redes constitui um 
poderoso canal de distribuição. Ela descentraliza e barateia o 
processo editorial, libertando-o do atrelamento inevitável às 
diretrizes mercadológicas, industriais e mediáticas. As 
ferramentas eletrônicas contribuem igualmente para preservar 
a memória literária, em acervos digitais com gigantesca 
franquia para estocagem. Obras raras voltam a ser acessíveis. 
Sem contar as inovações de escrita e leitura que se 
descortinam nas narrativas hipertextuais”. (MORAES, 2012)  
 

Segundo Levy (1996), o texto literário digitalizado oferece ferramentas 
diversificadas de leitura de maneira rápida e atraente. Dentro de uma página na 
internet o pesquisador pode ler um texto e clicar sobre algum link e entrar numa 
nota explicativa ou referencial daquele contexto em conexões múltiplas. Assim, 
a leitura torna se mais interativa.  

A presença de um suporte digital para a leitura tem reinventado a forma 
de ler. Ler um livro em formato digital, mesmo que apresente o mesmo 
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conteúdo e a mesma estrutura visual do livro impresso, apenas transportado 
para a tela do computador, é um ato diferente. 

 
O processo de surgimento e difusão do texto eletrônico contém 
[...] uma ruptura com os modos de leitura que o antecederam, 
razão pela qual a análise das formas de apresentação e uso do 
livro permite que se transcendam as interpretações limitadas a 
uma dimensão tecnológica, em prol de uma ampliação da 
análise para situações que caracterizam o cenário da vida 
cotidiana. A revolução do texto pode envolver a criação, o 
acesso e a intervenção sobre informações estratégicas, sejam 
de natureza econômica, política, científica ou ética, de qualquer 
forma, informações sobre a informação. (BUFREM& 
SORRIBAS, 2009) 
 

A possibilidade de uma maior interação com o texto também é descrita 
por Eco (2003).  “Os personagens literários correm o risco de se tornarem 
evanescentes, móveis, inconstantes, e de perderem aquela fixidez que nos 
obrigava a não negar seus destinos”. E acrescenta que o hipertexto permite 
viajar através de um “novelo textual, sem necessariamente ´desfiar` toda 
informação que contém”. 

Com a presença dos livros digitais, pode-se dizer que a literatura passou 
a possuir uma proximidade com as tarefas cotidianas. A mesma tela que se 
usa para fazer trabalhos técnicos, enviar mensagens, se relacionar, tem 
também um espaço para a literatura.  

A relação dos leitores com os livros dependem não apenas do texto 
(conteúdo) mas também do suporte. “Somos frequentemente lembrados que 
autores escrevem textos, não escrevem livros. A forma física do texto, na tela 
ou no papel, seu formato, a disposição do espaço tipográfico na página, são 
fatores que determinam a relação histórica entre leitor e texto.” (LYONS, 1999. 
Pg. 12) 

Sobre isso, Eco (2003) afirma que “é verdade que objetos literários são 
imateriais apenas pela metade, pois encarnam-se em veiculo, que de hábito, 
são de papel. Mas houve um tempo em que se incorporavam na voz de quem 
recordava uma tradição oral ou mesmo em pedra. E hoje discutimos o futuro 
dos e-books”.  

Paulino (2009) lembra que “não se pode definir, ainda, se o livro 
eletrônico é um continuador do livro tradicional ou uma ruptura total com os 
antigos padrões de leitura, mas é consenso que é uma quebra com os antigos 
padrões materiais.” 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Assim como a imprensa não modificou imediatamente a vida dos 
cidadãos mais comuns na época de Gutenberg, que continuaram com a 
tradição oral, uma grande parcela da população que não tem acesso aos meios 
eletrônicos continuará ainda por muito tempo utilizando o livro impresso. 

No Brasil ainda são muitos os desafios para uma maior popularização do 
e-book. Grande parte da população não tem acesso aos suportes (computador, 
celular, tablets, entre outros), pois o custo desses equipamentos é alto. O 
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sistema de comunicação no Brasil também é um problema, uma vez que a 
conexão é lenta e deficitária. Outro desafio é a própria falta do hábito de leitura 
da população e a falta de incentivo do governo a projetos relacionados a essa 
questão. Além disso, há certa resistência dos mais nostálgicos em aceitar que 
o livro digital também é livro. O apego sentimental, muitas vezes, impede que 
alguns aceitem subitamente a mudança. 

No entanto, apesar das resistências e dos desafios, o e-book está cada 
vez mais presente. Não se trata de uma substituição radical do livro impresso 
pelo livro digital, porém, o aparecimento do livro eletrônico fez com que a 
procura pelo livro impresso diminuísse.  

Sabe-se que há um longo caminho ainda para que o acesso ao livro 
digital se torne popularizado. Porém, acredita-se que o e-book possa ser uma 
forma eficaz de propagação do hábito da leitura. Fala-se em uma leitura 
diferente, uma leitura mais interativa, proporcionada pelo hipertexto. Uma 
leitura que atrai, principalmente, os jovens, que estão mais familiarizados com 
as novas tecnologias e que não possuem uma íntima relação com o livro 
impresso. 

 Uma vez que a era digital pode proporcionar a democratização da 
leitura, o acesso às obras literárias também é facilitado. As novas tecnologias 
trouxeram uma vasta possibilidade de acesso à literatura que não se restringe 
apenas aos livros digitais. Conteúdos que discutem e disseminam a literatura 
estão cada vez mais presentes no ciberespaço. Uma infinidade de ferramentas 
que discutem, propagam e produzem literatura estão sendo cada vez mais 
utilizadas, tais como blogs, sites de revistas e jornais literários, redes sociais, 
entre outros.  Direta ou indiretamente essas ferramentas acabam levando o 
leitor a “beber na fonte”, ou seja, a se interessar pela obra e muitas, vezes 
fazer o download e lê-la em formato digital.  

Apesar dos inúmeros desafios nas escolas públicas, é possível trabalhar 
com o livro digital e acompanhar essa evolução. É possível também aproveitar 
o e-book para o trabalho com textos literários nas aulas de Língua Estrangeira. 
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RESUMO  
 
Toda obra de arte é um diálogo aberto estabelecido entre a subjetividade 
de um autor e as condições sociais e naturais da época e local na qual é 
produzida. Como afirma Antonio Candido (2004), os elementos externos 
agem de tal forma sobre a obra artística que acabam exercendo importante 
papel na constituição da estrutura e, consequentemente, tornando-se, 
elementos internos desta mesma obra. Neste sentido, nas obras literárias 
surgidas na contemporaneidade, há um conjunto de semelhanças 
emanado das circunstâncias que envolvem sua produção enquanto 
inserida em uma sociedade e uma época. Dentro desta perspectiva, a 
literatura contemporânea, além de buscar diferentes formas de contar suas 
histórias, tem se constituído igualmente como espaço de reflexão sobre 
questões relativas às próprias condições de produção no campo literário 
atual. Esses textos não só questionam os limites da ficção como também 
acirram o debate sobre como narrar, como representar a complexidade do 
real e como tratar os conflitos presentes.  Em virtude disso, este simpósio 
tem como objetivo reunir e expor trabalhos que estejam relacionados às 
pesquisas em literatura contemporânea na prosa ou poesia. Visa explorar 
os desdobramentos vivenciados pela literatura atual no tocante a sua 
unidade temática e suas preocupações estéticas, principalmente, as 
relacionadas à questão da autoria, relação autor e obra, o papel da 
memória, as representações do imaginário, a crise de representação 
literária ou a representação dessa crise e a escrita de si. Igualmente, 
objetiva-se expor estudos sobre as relações entre o texto literário e os 
espaços virtuais (blogs e redes sociais), o novo status do autor nesse 
cenário e o papel do leitor Além disso, serão contemplados estudos críticos 
sobre a mimeses na contemporaneidade, a performance na literatura, a 
transgressão e choque por meio da literatura, as novas estratégias 
narrativas exploradas pelos autores do final do século XX e início do século 
XXI, análises literárias de ordem sociológica e do ponto de vista da estética 
da recepção, desde que tenham como objeto de estudo obras 
contemporâneas e discussões pertinentes, tais como, a hibridização dos 
gêneros literários, o despojamento de uma densidade metafórica e simbólica 
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e a procura pela transparência, a internet e a possibilidade de novos 
suportes literários, a coexistência entre as novas dicções (vozes da 
periferia) e o discurso erudito, a plurivalência dos sentidos, multiplicidade 
de estilos, mudança no regime autoral entre outras. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: literatura contemporânea; imaginário; representação. 
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A FOCALIZAÇÃO 
EM AS INTERMITÊNCIAS  
DA MORTE 
Diana Milena Heck (UEM) 
Orientadora: Marisa Corrêa Silva (UEM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar um romance 
contemporâneo sob a perspectiva da Teoria da Narrativa tendo apoio 
bibliográfico de vários autores, principalmente o de Mieke Bal (1985), que 
aborda questões sobre a estrutura das narrativas em geral, inclusive o da 
focalização que será tratado com maior ênfase no trabalho. Através desse 
viés teórico podemos perceber como o pensamento em relação à morte vai 
sendo modificada com o desenrolar do enredo. Diante de um tema que 
hoje é considerado tabu para a sociedade tem-se como corpus de 
investigação a obra As Intermitências da Morte (2005) de José Saramago 
sendo analisada sob a perspectiva de autores que configuram o campo de 
pesquisa da Teoria da Narrativa a fim de mostrar, pelo recurso da 
focalização como, não só o tema, mas a morte (personagem) é trazida por 
Saramago e que, sendo analisada como uma narrativa pode-se extrair o 
que há de fantástico na ideia do autor.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: focalização; morte; José Saramago. 
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CONTRA- 
IDEOLOGIA  
EM JOSÉ  
SARAMAGO1 
Diana Milena Heck (UEM) 
Orientadora: Marisa Corrêa Silva (UEM) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Pensando em todos os conceitos de ideologia que nos foram passados 
ao longo de nossa vida, se torna difícil imaginar como algo seria contra-
ideológico, pois até esta postura também é carregada de ideologia, ou seja, se 
algo ou alguém de posiciona de maneira contrária a uma ideia estabelecida é 
certo que a mesma contém outros ideias que não sejam esses impostos. 

Em relação à morte, temos um conceito pré-estabelecido, na sociedade 
ocidental, que foi sendo moldando ao longo de muitos séculos. Se hoje o tema 
da morte nos causa horror, sentimentos ruins, medo é por que esses conceitos 
                                                           
1 Antes de adentrar ao tema proposto neste artigo, é necessária uma informação no que diz 
respeito ao conteúdo e proposta para o evento. Inicialmente, a proposta de trabalho era a de 
analisar a focalização, aspecto relacionado a Teoria da Narrativa, na obra As Intermitências da 
Morte (2005), de José Saramago, mas, por  alguns motivos, a temática do artigo foi modificada 
e a intenção passou a ser a de pensar sobre ideologia, ou melhor, contra-ideologia, na mesma 
obra em que seria analisada a focalização.  
 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo mostrar 
como José Saramago, autor de opinião crítica a respeito 
de diversos assuntos, opera a questão da contra – 
ideologia em sua obra, As Intermitências da Morte 
(2005), pois ele desmistifica a questão da morte como 
algo ruim, ou seja, mostra um viés que, aos olhos da 
sociedade ocidental, não está claro. Partindo do 
pressuposto da temática da morte e sua trajetória 
histórica e cultural, ao longo dos séculos, com o aparato 
teórico de Ariès (2003), se torna evidente como o tema 
se transforma. A morte com um caráter natural, aceito, 
para a total recusa da mesma. O tema passou a ser visto 
como tabu e interdito. Aliado a esse aspecto, tem-se a 
teoria de Pedro Lyra (1979) a respeito de ideologia. 
Necessário pensar sobre a mesma para depois analisar o 
caráter contra-ideológico na obra de Saramago. Além 
dos citados, há outros autores que irão fundamentar o 
trabalho e a análise da obra. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ideologia; morte; José Saramago. 
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foram atribuídos ao tema ao longo da história, mas não é certo afirmar que a 
morte, necessariamente, foi sempre associada a esses conceitos. 

Se fizermos um percurso histórico e cultural, percebemos que a morte 
era aceita e encarada com mais naturalidade em outros séculos, pois o ser 
humano aceitava que era necessário morrer e, também, durante muito tempo, 
as pessoas acreditavam que a morte mandaria sinais, e quando estes eram 
identificados, cada qual entendia que era chegada sua hora. 

Mais tarde, a morte for perdendo esse caráter natural e, aos poucos, foi 
sendo vista de maneiras diferentes. Primeiramente, necessário ressaltar, que 
as primeiras medidas sobre o destino dos corpos, a maneira de enterrá-los, 
foram tomadas por questão de higiene, ou seja, evitar doenças, pestes e 
contaminações que um corpo morto pode causar no seu processo de 
decomposição. 

Por essas e outras questões a temática da morte foi adquirindo, aos 
poucos, o caráter que tem hoje. As pessoas a vêem como algo ruim, tornando-
se tema tabu na sociedade ocidental, ou seja, não se pode mais falar sobre o 
assunto. 

É por essas e outras questões que a obra de José Saramago vai ganhar 
um caráter contra-ideológico, pois nos mostra outra perspectiva da morte, a 
visão que nós não conseguimos perceber, pois se tornou algo internalizado não 
pensar na morte. 
 
 
CONTRA-IDEOLOGIA EM AS INTERMITÊNCIAS DA MORTE 

 
Quando se trata de José Saramago, podemos pensar temas polêmicos, 

que sempre rondaram seu plano de discussões e discursos, Sempre com 
opiniões próprias a respeito de política, religião, o capitalismo e sua hegemonia 
universal e formas de opressão.   

Justamente por ter essa característica de opinar, de forma particular, em 
relação ao que acredita, é que se tornou conhecido, pois, além de sua grande 
obra, sempre fez questão de deixar clara sua postura política e ideológica, em 
suas obras, tornando-as sempre alvo de muitas críticas, positivas e negativas, 
pois há os que se identificam com as opiniões e os que as rejeitam. 

Saramago foi alvo de inúmeras críticas, principalmente da Igreja, pois 
afirmou, durante toda sua vida, ser um ateu convicto e não acreditar em Deus, 
a menos que ele se tornasse visível, ou seja, nunca deixaria de acreditar no 
ateísmo.  

Sua postura ideológica foi sempre muito clara (não deixava de se 
pronunciar sobre suas opiniões por medo de não serem aceitas) e retratada, 
muitas vezes, com tom irônico. Não podemos ler José Saramago sem perceber 
seu estilo particular de emitir sua opinião sobre assuntos que achou pertinente 
explorar. 

Como o presente artigo trata da obra As Intermitências da Morte (2005), 
a intenção é mostrar qual foi a postura contra- ideológica de Saramago nesta 
obra. 

Para entendermos o que seria essa postura contra - ideológica, 
primeiramente, temos que nos situar em relação ao conceito de ideologia. Para 
Pedro Lyra (1979) “a palavra ideologia engloba a totalidade das concepções 
culturais de um determinado agrupamento humano, numa determinada fase de 
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sua evolução história [...] colorações diversas da consciência social de certos 
grupos, em tempos e espaços diferentes” (LYRA, 1979, p.39). Pensando ainda 
em ideologia, Lyra diz que “vivenciada como, <falsa consciência>, a ideologia 
se desmascara numa série de situações concretas típicas [...]” (LYRA, 1979, 
p.41). Para exemplificar o que ele chama de falsa consciência, cita Karl 
Mannheim: 

 
Como exemplos da <falsa consciência>, assumindo a forma de 
uma interpretação incorreta de si mesmo e seu papel, podemos 
citar aqueles casos em que as pessoas tentam encobrir suas 
relações <reais> consigo mesmas e com o mundo, e falseiam 
para si mesmas os fatos básicos da existência humana, 
deificando-os ou idealizando-os, recorrendo, em suma, ao 
artifício de fugirem de si mesmas e do mundo, dando margem 
a falsas interpretações da experiência (MANNHEIM In LYRA, 
1979, p. 41). 
 

Lyra (1979), portanto, vai falar sobre a questão da falsa consciência que 
o ser humano adquire com a ideologia, ou seja, o ser humano acredita ter 
consciência da realidade em que vive. Essa realidade, segundo Žižek (2003), 
seria “estruturada e suportada pela fantasia” (ZIZEK, 2003, p.32) para 
escamotear o verdadeiro Real, as verdadeiras situações da vida cotidiana, que 
causam choques traumáticos, das quais tem-se medo ou há a recusa em 
enfrenta-las como, por exemplo, a morte. 

Sendo assim, Saramago vai retirar essa máscara da realidade 
estruturada pela fantasia e nos mostrar o outro lado da morte. Portanto, será 
um operador de contra - ideologia, pois vai desmistificar a cultura petrificada de 
que a morte é tema tabu e interdito na sociedade ocidental, nos mostrando o 
outro lado da moeda, a outra versão da história que nós, dominados pela 
ideologia, não conseguimos enxergar com clareza. 

Na obra, o autor trabalha, especificamente, com o tema da morte. No 
decorrer do enredo Saramago opera, de forma muito realista, como se tornaria 
o mundo se a morte deixasse de matar, ou “o que já começava ser chamado 
por alguns graciosos, desses que nada respeitam, a greve da morte” 
(SARAMAGO, 2005, p.14). 

Portanto, ele rompe com esse conceito de que a morte é única e 
exclusivamente ruim, arrebatadora, destruidora de famílias e causadora de 
tristeza, dor e sofrimento. 

Hoje, cristalizou-se a ideia de que a morte é considerada um tema tabu e 
interdito pela sociedade ocidental. Levando em consideração esse aspecto 
temos, com a ajuda de Walter Benjamin (1994), um aparato teórico sobre essa 
recusa da morte na atualidade: 

 
No decorrer dos últimos séculos, pode-se observar que a ideia 
da morte vem perdendo, na consciência coletiva, sua 
onipresença e sua força de evocação. Durante o século XIX, a 
sociedade burguesa produziu, com as instituições higiênicas e 
sociais, privadas e públicas, um efeito colateral que 
inconscientemente talvez tivesse sido seu objetivo principal: 
permitir aos homens evitarem o espetáculo da morte. Morrer 
era antes um episódio público na vida do indivíduo, e seu 
caráter era altamente exemplar [...]. Hoje, a morte é cada vez 
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mais expulsa do universo dos vivos. Antes não havia uma só 
casa e quase nenhum quarto em que não tivesse morrido 
alguém (BENJAMIN, 1994, p. 207). 
 

Ariès (2003) também vai discorrer sobre a temática da morte, e chega à 
mesma conclusão da que tem Benjamin (1994). Se antes, em séculos 
passados, a morte era encarada com naturalidade e aceita, hoje ela já não é 
vista desta maneira. Em relação a isso, ele diz que: 

 
A morte recuou e deixou a casa pelo hospital; está ausente do 
mundo familiar de cada dia. O homem de hoje, por não vê-la 
com muita freqüência e muito de perto, a esqueceu; ela se 
tornou selvagem e, apesar do aparato científico que a reveste, 
perturba mais o hospital, lugar de razão e técnica, que o 
aparato da casa, lugar dos hábitos da vida quotidiana (ARIÈS, 
2003, p. 293). 
 

Tendo já perspectiva de como a morte é encarada hoje, podemos 
dialogar com Saramago e pensar como este opera uma contra- ideologia ao 
tratar de um tema tão perturbador. Se partirmos do pressuposto de que 
Saramago nos dá uma nova perspectiva de olhar para a morte na obra, 
podemos desconstruir essa ideologia imposta de que não podemos pensar e 
falar sobre a morte, pois a mesma só nos traz lembranças ruins e, de certa 
maneira, estaríamos atraindo-a para perto de nós. 

Saramago nos descreve o que seria do mundo se a morte deixasse de 
matar e, por consequência, ninguém morresse mais. O que ele aborda na obra 
não deixa de ser reflexo do que seria nossa realidade com tamanho problema.  
O interessante é perceber como o autor vai delineando a história nos 
mostrando que a morte é necessária. Isso é evidente no discurso da morte, 
após decidir que retornaria a sua função, a de matar: 

 
Pigarreou um pouco para limpar a voz e começou a ler, senhor 
diretor-geral da televisão nacional, estimado senhor, para os 
efeitos que as pessoas interessadas tiveram por convenientes 
venho informar de que a partir da meia-noite de hoje se voltará 
a morrer tal como sucedia, sem protestos notórios, desde o 
princípio dos tempos e até ao dia trinta e um de dezembro do 
ano passado, devo explicar que a intenção que me levou a 
interromper a minha atividade, a parar de matar, a embainhar a 
emblemática gadanha [...] foi oferecer a esse seres humanos 
que tanto me detestam uma pequena amostra do que para eles 
seria viver sempre, isto é, eternamente[...] (SARAMAGO, 2005, 
p. 99). 
 

O problema já começaria na própria igreja, pois, como Saramago 
escreve “sem morte, ouça-me bem, senhor primeiro-ministro, sem morte não 
há ressurreição, e sem ressurreição não há igreja, Ó diabo [...]” (SAMAGO, 
2005, p. 18). Portanto, segundo Saramago, a igreja já perderia sua serventia e, 
é claro, sem perder a oportunidade, aproveita para criticar, como de praxe, a 
religião e a igreja.  
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[...] a aceitação explícita de que a morte era absolutamente 
fundamental para a realização do reino de deus e que, 
portanto, qualquer discussão sobre um futuro sem morte seria 
não só blasfema como absurda [...] (SARAMAGO, 2005, p. 35). 

 
Outras questões também começariam a causar problemas naquele país, 

como a falência de empresas funerárias, a necessidade dos médicos, pois 
mesmo estando na pior das situações o indivíduo não morreria. Os seguros de 
vida e de saúde também não seriam mais necessários, isso sem contar a pior 
consequência: a da superpopulação. Seguem dois trechos da obra que 
explicitam as situações causadas pela greve da morte: 

 
Também os diretores e administradores dos hospitais, tanto do 
estado como privados, não tardaram muito a ir bater à porta do 
ministério da tutela, o da saúde, para expressar junto dos 
serviços competentes as suas inquietações e os seus anseios, 
os quais, por estranho que pareça, quase sempre revelavam 
mais de questões logísticas que propriamente sanitárias 
(SARAMAGO, 2005, p. 27).  
 
[...] os lares da terceira e quarta idade não queriam nem pensar 
num futuro de trabalho em que os objetos dos seus cuidados 
não mudariam nunca de cara e de corpo [...] (SARAMAGO, 
2005, p. 30). 

 
Outro processo que distingue o ponto de vista de morte para Saramago 

da morte para a sociedade é seu processo de humanização na obra. Ela, sim, 
deixa de ser aquela figura esquelética de capa preta e gadanha e ganha 
formas e curvas de mulher. 

 
[...] a morte é um esqueleto embrulhado num lençol, mora 
numa sala fria em companhia de uma velha e ferrugenta 
gadanha que não responde a perguntas [...] (SARAMAGO, 
2005, p. 145). 
 
Então aconteceu algo nunca visto, algo não imaginável, a 
morte deixou-se cair de joelhos, era toda ela, agora, um corpo 
refeito, por isso é que tinha joelhos, e pernas, e pés. E braços, 
e mãos, e uma cara que entre as mãos se escondia [...] 
(SARAMAGO, 2005, p. 152). 
 
A morte, em todos os seus traços, atributos e características, 
era, inconfundivelmente, uma mulher (SARAMAGO, 2005, p. 
128). 
 

Percebe-se também o caráter “humano” da morte, pois ela tem voz no 
romance. Não é simplesmente um esqueleto mudo, mas um humano que, além 
te ter o poder da palavra, ganha formas e contornos de mulher. Os trechos 
baixo se referem, primeiramente, à cartas que ela manda as suas vítimas, após 
o fim de sua greve, bem um pedaço de uma carta que escreve ao diretor: 

 
Caro senhor, lamento comunicar-lhe que a sua vida terminará 
no prazo irrevogável e improrrogável de uma semana, 
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aproveite o melhor que puder o tempo que lhe resta, sua atenta 
servidora, morte (SARAMAGO, 2005, p. 125). 
 
[...] senhor diretor, escrevia, eu não sou a Morte, sou 
simplesmente morte, a Morte é uma cousa que os senhores 
nem por sombras lhes pode passar pela cabeça o que seja, 
vossemecês, os seres humanos, só conhecem, tome nota o 
gramático de que eu também saberia pôr vós, os seres 
humanos, só conheceis esta pequena morte quotidiana que eu 
sou (SARAMAGO, 2005, p. 112). 
 

 No decorrer do enredo, percebe-se essa tentativa de Saramago de 
mostrar que a morte não é o que, socialmente, nos parece comum, associada 
ao medo mas, é algo que, necessário para o bom andamento do mundo, não 
se torna algo ruim, mas indispensável para a renovação do ciclo da vida e 
organização social. 

Deste modo podemos dizer que Saramago sempre trabalhou contra a 
ideologia dominante. Essa obra, além das outras, seria um intento de 
desmistificar verdades que são tidas como absolutas. Por exemplo, ele sempre 
disse que deus não existe, atacando a ideologia religiosa de que deus existe, 
sim, e rege tudo e todos. Tanto em suas obras como em seus discursos e 
entrevistas, Saramago sempre fez questão de defender seu ideal que, muitas 
vezes é contrário ao dominante e indiscutivelmente aceito, seja no capitalismo, 
bem como nos campos da política e religião.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Levando em consideração toda a trajetória da morte que Áries comenta, 
especificamente em sua obra, conseguimos perceber um pouco como a 
temática da morte se transforma ao longo do tempo. São mudanças que nós 
não enxergamos nitidamente, pois não participamos de todo esse processo 
histórico e cultural e a ideia que se tem hoje sobre morte, é como se fosse a 
que sempre existiu. 

É certo que algumas culturas e países cultivam ritos e modos distintos 
de encarar a morte, mas, de maneira geral, na sociedade ocidental, a forma de 
enfrentá-la com mais naturalidade, ou seja, as pessoas a aceitavam mais 
facilmente e mantinham contato com as pessoas que estavam prestes a 
morrer, é característico de um tempo, do qual o atual não faz parte. O 
moribundo, (termo utilizado por Áries) morria em casa, próximo dos amigos e 
familiares. Este cuidava do seu próprio funeral. Tudo era feito como ele pedia.  

Hoje, ninguém mais chega perto de alguém muito doente. As pessoas 
morrem nos hospitais, longe da família e dos amigos. Nem a própria família 
não precisa mais se preocupar com os ritos funerais. Para isto existem 
empresas especializadas. Tudo para afastar o sentimento ruim provocado pela 
morte, bem como de afastá-la de si próprio. 

Para, então, exemplificar como se configura uma contra-ideologia, José 
Saramago, no romance As Intermitências da Morte (2005), relata a história da 
greve da morte. É justamente com esta greve que conseguimos perceber como 
seria o mundo se a morte não existisse, quais seriam as conseqüências de ser 
eterno. 
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Sendo assim, o tema explorado por Saramago adquire caráter contra – 
ideológico, pois, como vimos, com o apoio de Benjamin e Ariès, a morte hoje é 
tida como tema interdito e não é aceita. Saramago, então, nos mostra o outro 
lado de morrer, ou melhor, o lado bom de existir a morte. 
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RESUMO  
 
Os suicidas vão para o céu? É por meio dessa pergunta que Ricardo Lísias 
aborda um tema interdito na sociedade contemporânea: o suicídio. O 
romance O céu dos suicidas (2012) denuncia o persistente invólucro de 
preconceito que circunda o sofrimento dos que buscam dar fim à própria 
vida. Como um grito surdo, o suicida perambula pela invisibilidade, na 
contramão de uma sociedade hedonista que busca de todas as formas o 
prolongamento da vida, o retardo da velhice por meio da biotecnologia. 
Nesse cenário, a morte e seus derivados foram varridos para debaixo do 
tapete, constituem um submundo latente que quando emergem causam 
constrangimento, desconforto pela sua face irascível. Considerando a 
literatura uma forma de conhecimento do mundo, sensível aos 
desdobramentos sociais, o objetivo deste artigo é tentar compreender 
como o romance de Lísias  trata um  tema tão desafiador, como responde à 
questão espinhosa do suicídio. Para tal, parte-se de uma genealogia dos 
discursos sobre a morte de si a fim de entender o seu curso na cultura 
ocidental, suas ramificações no presente e sua absorção na literatura de 
Lísias.  
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura; suicídio; contemporaneidade. 
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RESUMO  
 
A presente comunicação, não tem a pretensão de apresentar ao cenário 
acadêmico um trouvaille (termo da língua francesa que significa achado, 
novidade, descoberta) sobre obras e autores aqui pesquisados. O que 
intentamos é uma espécie de exercício que toma o dito por muitas vozes 
sobre o compósito criativo, idealista e humano das escritas literárias dos 
escritores Jorge Amado (1912-2001) Graciliano Ramos (1892-1953) e 
Euclides Neto (1925-2000), que, como porta-vozes dos esquecidos pela 
nação (o trabalhador rural, o sertanejo), conseguiram o louvável feito de 
equilibrar (nas sábias considerações de Eneida Leal Cunha, 2004) em vida 
e obra, a equação entre o ético, o estético e o político. Aqui tecemos 
algumas considerações sobre os processos de significação das escritas 
desses autores que se intersticiam por composições que incorporam a 
denúncia como matéria prima de seus romances, tematizando a miséria 
social concentrada no Nordeste, o favorecimento de classes abastadas 
como a do patriarcado rural, a burguesia, o proletariado rural, as políticas 
públicas que favoreciam a indústria da seca, a injustiça e a desigualdade 
social, partilhando ideais políticos e ideológicos num registro que funde 
história e memória no compósito criativo destes autores. Assim, o lócus 
dessas reflexões toma Seara Vermelha (1964), Vidas Secas (1938) e Os 
magros (1992) como arquétipos que contribuem significativamente para as 
discussões aqui encetadas, haja vista nosso entendimento de que estes 
romances refletem, de certa forma, o tom ideológico de seus autores. 
Portanto, as narrativas graciliana, amadiana e euclidiana se inserem no 
caos chamado modernidade, imprimindo no ritmo da prosa de ficção, o 
movimento de dramas com forte impacto realístico representado por 
personagens narrados numa feição intimista que os consagra como 
importantes “sujeitos” de registros das transformações políticas e sociais do 
Brasil no Estado Novo.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Vidas secas; Seara Vermelha; Os magros. 
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RESUMO  
 
O presente trabalho é construído sobre os aportes teóricos referenciados 
na literatura pós-moderna, analisando as possibilidades de diálogo entre a 
música “Meninos e meninas” (As quatro estações, 1989), do grupo de pop 
rock Legião Urbana, e o conto de mesmo nome de Miguel Sanches Neto, 
incluso no livro Como se não houvesse amanhã: 20 contos inspirados em 
músicas da Legião Urbana, organizado por Henrique Rodrigues (2010). A 
análise procura focar temas recorrentes em nosso século, principalmente 
sob o prisma da solidão e do homoerotismo, e propor uma reflexão sobre o 
fato de alguém como Renato Russo, vocalista da Legião Urbana, ter 
inspirado outras formas literárias e ter construído obras particulares, lidas e 
cantadas sem resquícios de preconceitos ou pré-julgamentos. Em última 
instância, procuramos verificar como as letras do grupo, de cunho político, 
tocando em mazelas sociais, buscando a simplicidade, mas nunca 
simplórias, às vezes de difícil assimilação, possuem reflexos em uma 
literatura produzida cerca de vinte anos mais tarde. O trabalho tem como 
suporte bibliográfico Dapieve (2000), Proença Filho (1995) e Sanches Neto 
(2010). 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Legião Urbana; Miguel Sanches Neto; pós-

modernismo. 
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RESUMO  
 
O espírito crítico da modernidade, originado na tensão entre mundo e 
sujeito, desvela discursos outrora elididos nos projetos de construção das 
identidades nacionais, questionando a hegemonia do discurso 
fonofalologocêntrico. Nas artes, este novo espírito crítico caracteriza-se 
pela busca da voz, outrora silenciada, dos escravos, das mulheres, dos 
pequenos operários, e de todos os demais discursos dissonantes que 
haviam sido excluídos da história oficial para que não pervertessem seu 
caráter de continuidade ininterrupta. Este artigo pretende investigar estas 
questões na obra Ponciá Vicêncio (2003) de Conceição Evaristo, romance 
que aborda as condições sociais e psicológicas de uma mulher pobre e 
negra em um Brasil que acabava de abolir a escravidão. A obra de 
Conceição Evaristo é o retrato de uma sociedade que por muito tempo 
manteve em silêncio aqueles que, embora exercendo um papel 
fundamental, permaneceram como coadjuvantes da história brasileira.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: literatura contemporânea; discurso; sociedade. 
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DO DISCURSO FEMININO  
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AFRICANAS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Carlos da Silva (FAFIPA)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
As literaturas africanas em língua portuguesa têm sido estudadas em sua 
dimensão histórica como manifestações de formas de sentir a existência 
delimitada pela presença do colonizador. Os discursos que nascem dessa 
relação entre os elementos da colônia e a presença da opressão do 
colonizador podem oferecer a real dimensão das realidades que envolvem 
a presença da voz feminina como manifestação artística. O interesse do 
artigo recai sobre a produção literária realizada por mulheres que 
escreveram no espaço colonial dominado pelo masculino, sofrendo as 
mesmas situações de incertezas e de amarguras, os mesmos medos e as 
mesmas ansiedades. A criação literária que nasce desse relacionamento 
conflituoso poderá marcar as características fundamentais de um discurso 
em torno de uma questão básica na literatura africana: é possível confirmar 
a existência de uma escritura feminina, onde a presença da mulher seja a 
diferença marcante de um discurso essencialmente masculino? A leitura de 
poemas de Alda Lara, Noémia Souza e Alda Espírito Santo pode indicar 
que o complexo universo africano e suas variantes culturais permitem 
estudar as relações de um espaço caracteristicamente marcado pelas 
necessidades básicas da sobrevivência, e das diferenças do olhar e do 
sentir essa realidade vivida pela mulher escritora na África lusófona.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: sentimento; memória; discurso. 
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SENTIMENTO  
E MEMÓRIA: A  
REPRESENTAÇÃO  
DO DISCURSO FEMININO  
NAS LITERATURAS  
AFRICANAS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Carlos da Silva (FAFIPA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Para responder a esta questão, ou para estabelecer uma reflexão sobre 
a presença de um discurso feminino na África lusófona, este artigo será 
delimitado ao período abrangido pela colonização portuguesa, até a segunda 
metade do século XX, mais especificamente ao período que compreende a 
independência política das ex-colônias, ocorrida em 1975. 

RESUMO: As literaturas africanas em língua portuguesa 
têm sido estudadas em sua dimensão histórica como 
manifestações de formas de sentir a existência 
delimitada pela presença do colonizador. Os discursos 
que nascem dessa relação entre os elementos da colônia 
e a presença da opressão do colonizador podem oferecer 
a real dimensão das realidades que envolvem a presença 
da voz feminina como manifestação artística. O interesse 
do artigo recai sobre a produção literária realizada por 
mulheres que escreveram no espaço colonial dominado 
pelo masculino, sofrendo as mesmas situações de 
incertezas e de amarguras, os mesmos medos e as 
mesmas ansiedades. A criação literária que nasce desse 
relacionamento conflituoso poderá marcar as 
características fundamentais de um discurso em torno de 
uma questão básica na literatura africana: é possível 
confirmar a existência de uma escritura feminina, onde a 
presença da mulher seja a diferença marcante de um 
discurso essencialmente masculino? A leitura de poemas 
de Alda Lara, Noémia de Sousa e Alda do Espírito Santo 
pode indicar que o complexo universo africano e suas 
variantes culturais permitem estudar as relações de um 
espaço caracteristicamente marcado pelas necessidades 
básicas da sobrevivência, e das diferenças do olhar e do 
sentir essa realidade vivida pela mulher escritora na 
África lusófona. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sentimento; memória; discurso. 
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   A escolha de um tema envolvendo a figura da mulher escritora na África 
lusófona pode parecer descontextualizado do resto da produção literária 
africana em língua portuguesa, se considerar-se que, em África ou em outros 
continentes, o domínio masculino na literatura é uma constatação.  A partir 
dessa realidade, e considerando o grau de interesse sobre as literaturas 
africanas demonstrado desde as últimas décadas do século passado, talvez 
não seja tão estranho propor-se uma abordagem do texto africano de autoria 
feminina e, ainda, se considerada a crescente importância assumida pelos 
estudos comparativos envolvendo as literaturas africanas em língua 
portuguesa.  
  O complexo universo africano e suas variantes culturais permitem ao 
pesquisador investigar as relações entre a presença de um espaço 
caracteristicamente marcado pelas necessidades básicas de sobrevivência – a 
seca, a fome, a miséria alastrada, as condicionantes humanas e sociais da 
guerra colonial - e a representação literária proveniente desse encontro, em 
que o humano se subordina, mas reflete, em síntese, uma condição de 
existência. 

Insistir, pois, numa investigação dessa natureza é aceitar a possibilidade 
de existir, na África dominada pelo colonialismo, a manifestação de uma forma 
de pensamento capaz de mostrar que as diversas realidades africanas não têm 
caminhos idênticos – aos olhos do masculino e do feminino – mas se 
constroem pela soma das diferenças do olhar e do sentir. Ao analisar os textos 
produzidos por mulheres africanas no período colonial português, o artigo 
procurará um caminho entre o espaço de produção da obra literária e a 
representação de um sujeito enunciador inserido nesse contexto espacial, o 
que permitirá uma abordagem crítico-analítica sobre textos de algumas 
escritoras africanas de língua portuguesa, especialmente as que produziram 
durante o período dominado pela colonização. 

Nesse propósito, é do conhecimento da crítica, e dos teóricos da 
literatura, que o grau de importância dado às produções literárias de escritoras 
africanas está em nível inferior ao conferido às produções masculinas, ou seja, 
ainda não existem estudos suficientemente quantitativos que possam justificar 
a importância das mulheres escritoras do período colonial português. De outra 
forma, a existência de obras variadas atribuídas às mulheres em Angola, Cabo 
Verde, Moçambique e Guiné-Bissau, antes e após a independência política 
dessas ex-colônias, também não justifica certo desinteresse que ainda existe 
sobre esse modo particular de ver a realidade em cada espaço colonial. Apesar 
de existirem estudos consideravelmente importantes na crítica literária da 
lusofonia, que justificam a presença de uma escritura de mulheres no período 
colonial, sabe-se que sua existência não pode ser relegada no contexto dos 
estudos sobre as diversas literaturas africanas, sob pena de não se formar em 
torno delas um olhar crítico, de natureza histórica e conceitual. 

Pensando nesse aspecto, este artigo percorrerá os textos de Alda 
Espírito Santo, de São Tomé e Príncipe (É nosso o solo sagrado da terra, 
1978); da moçambicana Noémia de Sousa (Sangue negro, 2001), cujos 
poemas foram escritos entre 1949 e 1951; e sobre os poemas da angolana 
Alda Lara (Poemas, 1984), dentre outros, escritos sob o peso do colonialismo 
português em África. 

Com esses textos, será possível verificar de que forma a realidade 
colonial vem exposta através do olhar da mulher africana, historicamente 
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relegada a um plano inferior na historiografia literária sobre as nações africanas 
de língua portuguesa, em um tempo definido pelo sentimento e pela memória 
dessas mulheres da África lusófona. 

 
 

1. O TEXTO E SEU CONTEXTO DE PRODUÇÃO 
 
Ao se estudar as literaturas africanas produzidas no período colonial sob 

domínio de Portugal, é comum ao pesquisador deparar-se com a presença 
reduzida de obras produzidas por mulheres, particularmente antes da 
independência das ex-colônias portuguesas em África. Algumas situações 
podem explicar, talvez, a ausência de mulheres nas coletâneas literárias ou 
mesmo nas publicações individuais. O pouco acesso à instrução, a 
maternidade a que estavam impostas, além da tradição de atribuir à figura 
masculina maior importância no contexto social e, de certa forma, a 
convivência em determinado espaço dominado politicamente pelo colonizador 
podem ajudar a entender o distanciamento da voz autoral feminina em obras 
individuais, em antologias poéticas ou narrativas. 

Em poemas ou em textos narrativos construídos sob a óptica do 
colonialismo, não se pode esquecer que o local de onde emergem essas 
produções é determinante para a produção de um sentido, pois o ato da 
enunciação está contaminado pela différance da escrita (Bhabha, 1998), 
querendo afirmar que o sentido nunca será essencialmente mimético e 
transparente, mas que é a linguagem a ordenadora de um ou mais sentidos 
para o texto, enquanto produto de um determinado espaço, em que as 
variantes sociais, culturais e políticas interferem decisivamente no 
direcionamento a ser conferido à obra literária. As contribuições advindas das 
concepções de Bhabha (1998) não se referem especificamente ás literaturas 
produzidas por escritores da chamada lusofonia, mas se apresentam como 
teoria adaptada a qualquer sistema simbólico de produção, literária ou cultural, 
pois o enunciado é formulado tendo como referência o local onde reside a 
estrutura da simbolização. 

Ainda sobre a importância conferida ao espaço na estruturação dos 
sentidos projetados nos textos, é interessante observar que a contribuição de 
Bhabha (1998) se amplia para mostrar que a interpretação não é exatamente 
uma comunicação direta entre um eu e um você, mostrados no interior do 
enunciado, mas que: 

 
A produção de sentido requer que esses dois lugares [eu e 
você] sejam mobilizados na passagem por um Terceiro 
Espaço, que representa tanto as condições gerais da 
linguagem quanto a implicação específica do enunciado em 
uma estratégia performativa e institucional da qual ela não 
pode, em si, ter consciência. O que essa relação inconsciente 
introduz é uma ambivalência no ato da interpretação (BHABHA, 
1998, p.66). 
 

A partir dessas observações, é possível entender que as produções 
literárias originadas no interior das colônias assumem um papel decisivo para a 
compreensão mesma de duas realidades distintas, porém complementares: a 
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do estatuto colonial, de autoritarismo e poder, e a do escritor africano, de 
ordem pessoal, em que se encaixam a memória e o sentimento de estar em um 
espaço específico, e de assumir com esse espaço os elementos capazes de 
formar um contexto próprio em torno da presença de um eu que se mostra, 
especificamente quando este eu circunscreve uma questão de gênero. 

Nesse ritmo, portanto, as produções literárias atribuídas a mulheres 
africanas do período colonial devem ser entendidas não como atividades 
autônomas, mas relacionadas a um contexto pré-determinado e, de alguma 
maneira, impositivo de certos comportamentos do eu enunciador. Falando a 
respeito da relação interdependente entre obra e estrutura sócio-histórica - 
tomando o romance como referência - Edward Said afirma: 
 

O aspecto fundamental do que venho chamando de 
consolidação da autoridade pelo romance não está 
intimamente ligado ao funcionamento do poder e gestão social, 
mas aparece como normativo e soberano, ou seja, granjeando 
sua validação no curso da narrativa. Isto é paradoxal apenas 
se esquecermos que a constituição de um objeto narrativo, por 
mais anormal e insólito que seja, sempre é um ato social por 
excelência, e como tal carrega atrás ou dentro de si a 
autoridade da história e da sociedade (SAID, 1995, p. 117). 

 
As observações de Said referem-se, de forma abrangente, ao gênero 

romance, o que, entretanto, não invalida sua extensão a qualquer produto 
esteticamente elaborado no interior dos espaços conflituosos do colonialismo, 
se for considerada a possibilidade de inexistir uma contaminação do sujeito 
enunciador do discurso pelas instâncias locais da enunciação, o que equivale 
afirmar que a obra literária é resultado de uma sucessão de situações 
históricas e sociais representativas de um determinado tempo, em que o autor 
e a sociedade são instâncias subordinadas e, ao mesmo tempo, subordinantes 
de condições históricas, agora transformadas em literatura. Ou seja, a 
existência da literatura - como de resto da própria manifestação cultural em 
determinadas comunidades ou grupos sociais – está subordinada a certos 
parâmetros de natureza impessoal, pois “ler e escrever textos nunca são 
atividades neutras: acompanham-nas interesses, poderes, paixões, prazeres, 
seja qual for a obra estética ou de entretenimento” (SAID, 1995, p.390). E 
complementa, de forma elucidativa, como considera a relação entre a produção 
literária e as interferências externas que determinam certos direcionamentos da 
literatura: 

 
Mídia, economia política, instituições de massa - em suma, as 
marcas do poder temporal e a influência do Estado - fazem 
parte do que chamamos de literatura. E assim como é verdade 
que não podemos ler textos literários de homens sem ler 
também textos literários de mulheres - tanto se transformou o 
feitio da literatura -, também é verdade que não podemos 
abordar a literatura das periferias sem atentar também para a 
literatura dos centos metropolitanos (SAID, 1995, p.390). 
 

Por outro aspecto, e complementando a perspectiva historicista 
determinante do aparecimento de certos textos literários, especificamente os 
produzidos nas antigas colônias portuguesas em África, Abdala Junior (1989) 
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afirma que a conquista da autonomia das literaturas mantém-se como uma 
contínua luta contra os modelos alienantes dos antigos colonizadores: 
 

Nos países africanos de língua portuguesa, essa afirmação é 
mais enfática, por estarem saindo da situação colonial. 
Também pelo caráter social que marcou esse processo de 
autonomia. O novo canto africano, que surgia em torno da 
Segunda Grande Guerra, era motivado por uma situação que 
escapava ao rígido controle colonial. [...] Muitos dos textos 
produzidos nessa situação de ruptura para com os padrões 
metropolitanos só foram publicados no período pós-
independência (ABDALA JR, 1989, p.175-176). 
 

  Consubstanciando as observações de Candido (1987), pode-se afirmar 
que o ato criador, a sua substância enquanto produto é a síntese de estruturas 
em transformação, quando se compreende a escritura e o que ela significa num 
determinado meio gerador de sentido: a ligação entre literatura e sociedade 
não pode ser vista de forma mecânica, coexistindo isoladamente, sem que um 
e outro aspecto se influenciem, pois essas estruturas já modificadas conferem 
à obra um sentido específico, tornando-se a essência da criação literária. 

Assim, a situação das obras escritas por mulheres na África lusófona 
encontra-se na dependência não só do reconhecimento de uma forma 
particular de escritura, mas associa-se a um contexto determinante e 
excludente, com ressalvas, como se pode perceber nas palavras de um 
estudioso das literaturas africanas em língua portuguesa: 
 

Na época colonial, outras escritoras surgiram,como a cabo-
verdiana Maria Helena Spencer, mas não ocuparam a cena 
literária,talvez com a excepção de Alda Lara(Angola) e Noémia 
de Sousa(Moçambique), cujos poemas estavam 
continuadamente presentes em antologias, balanços, 
divulgações recitais, panoramas, artigos, palestras e outras 
actividades. A primeira, pela capacidade de divulgação que o 
seu marido e, depois, viúvo, Orlando Albuquerque, foi usando 
em seu favor, nos anos 60 em Angola, nos 70 e 80 em 
Portugal. A segunda foi sempre lida e referenciada, mesmo 
sem qualquer livro publicado até 2001, devido a vicissitudes 
várias, conquistando uma espécie de aura talvez advinda de os 
poemas serem  manifestamente pró-negros e terem surgido no 
início dos anos 50, com uma excepcional luminosidade para o 
tempo. Não se pode concluir, no entanto, que a sua obra, com 
pouco mais de uma trintena de poemas, fosse recebida com 
unanimidade (LARANJEIRA, 2009, p.14-15). 

 
Entende-se, pois, que a escassez de estudos sobre as produções de 

mulheres no período colonial português, ao mesmo tempo em que denuncia o 
olhar vicioso da crítica literária em torno da africanidade, pode indicar novos 
caminhos dos estudos comparativos, direcionados para uma particularidade 
significativa das literaturas africanas, notadamente os textos engendrados em 
um tempo de liberdades vigiadas, quando, a despeito do proibido, seja possível 
falar-se em africanidade. 
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Apesar de controvertidas opiniões acerca do que seja africanidade, é 
permitido pensar que acima dos conceitos e definições paira uma realidade que 
se mantém viva na memória da África lusófona: a dos textos poéticos ou 
narrativos envolvendo a figura da mulher africana. Embora a existência de 
escritoras no colonialismo seja fato incontestável, o interesse que elas 
despertam à pesquisa comparativista ainda se restringe a uns poucos 
estudiosos, permanecendo esse interesse nos encontros de natureza científica, 
como os simpósios, os seminários, colóquios nacionais e internacionais ao 
gosto de pesquisadores das universidades e centros de pesquisa, como afirma 
Simone Caputo Gomes: 
 

A reduzida fortuna crítica sobre o assunto [a prosa literária de 
autoria feminina] e a inexistência de trabalhos acadêmicos que 
se dediquem a mapear a produção literária das mulheres 
caboverdianas têm motivado e justificado o nosso trabalho de 
resgatar o lado feminino do cânone, silenciado pela História da 
Literatura e pela crítica até os anos noventa (GOMES, 2000, 
p.128). 

 
 O contexto em que se insere a poesia de Noémia de Sousa, nascida em 
Moçambique (1926), e falecida em Portugal (2002) pode revelar os caminhos 
percorridos pelos intelectuais africanos, notadamente a voz autoral feminina, 
em tempos do colonialismo português, quando se observa o direcionamento 
que sua produção poética assumiu, absorvendo aspectos projetados pelo 
Neorrealismo português, as fontes do movimento Black Renaissance norte-
americano, e mesmo do Modernismo brasileiro. Sua produção poética está 
limitada ao livro de poemas Sangue Negro, publicado somente em 2001, mas 
produzido no período compreendido entre os anos de 1949 e 1951, 
aproveitando a recepção que teve sua poesia em periódicos e coletâneas, mais 
especificamente O Brado Africano, Itinerário, Vértice e Mensagem 
(LARANJEIRA, 1995, p.269).  Nos poemas desse livro, Noémia de Sousa 
posiciona-se contra a presença do colonizador português em África, mais 
particularmente em Moçambique, onde a questão racial mostrou-se mais 
contundente que em outros espaços africanos lusófonos. Assumindo uma 
posição de resistência à dominação política e humana em Moçambique, o tema 
da Mãe África desponta como um grito de consciência quase tribal, em torno do 
reconhecimento de uma ancestralidade que se considerava perdida, como se 
observa nestes versos de Sangue Negro: “Para que eu vibrasse/ para que eu 
gritasse/ para que eu sentisse!/ - fundo no sangue a tua voz – Mãe!/ E vencida 
reconhecesse os nossos erros/ e regressasse à minha origem milenar...” Para 
em seguida, numa atitude extensiva entre o eu-lírico e a terra natal, declarar 
enfática: “Mãe! Minha mãe África,/ das canções escravas ao luar,/ Não posso, 
NÃO POSSO renegar/ o Sangue negro, o sangue bárbaro/ que me legaste.../ 
Porque em mim, em minha alma, em meus nervos, ele é mais forte que tudo!” 

Em Noémia de Sousa, o tema da Negritude, tão em evidência nos anos 
40 e inícios dos anos 60 do século passado, direciona um discurso 
comprometido com a questão racial africana, e mesmo empenhado no 
processo de conscientização dos intelectuais em torno da liberdade política e 
da afirmação cultural dos africanos. Nesse particular, no reconhecimento de 
sua posição de combate ao processo colonialista e, ao mesmo tempo, o 
fundamento da moçambicanidade, José Craveirinha considera-a “o primeiro 
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poeta verdadeiramente moçambicano no alto sentido da sua poesia e pelo 
nascimento” (LARANJEIRA, 1995, p.268). 

Considerando o direcionamento assumido por Noémia de Sousa, o 
poema Nossa Voz – emblematicamente dedicado ao grande poeta 
moçambicano José Craveirinha – quase um “canto de guerra”, evoca o 
despertar para a consciência de ser africano, o retorno necessário às 
condições pré-coloniais da África negra: “Nossa voz gritando sem cessar/ 
nossa voz apontando caminhos/ nossa voz xipalapala/ nossa voz atabaque 
chamando/ nossa voz, irmão!/ nossa voz milhões de vozes clamando, 
clamando, clamando”. Em outro trecho, o poema concretiza uma realidade 
dolorida, porém necessária à consciência de ser africano em um tempo sem 
liberdades: “Nossa voz que descobriu até ao fundo/ lá onde coaxam as rãs/ a 
amargura imensa, inexprimível, enorme como o mundo/ da simples palavra 
ESCRAVIDÃO”.  

A voz que se dirige a um interlocutor imaginado no poema Se me 
quiseres conhecer não deixa dúvidas quanto à identificação do eu-lírico com 
alguns componentes da cultura africana: “Se me quiseres conhecer/ estuda 
com olhos de bem ver/ esse pedaço de pau preto/ que um desconhecido irmão 
maconde/ de mãos inspiradas/ talhou e trabalhou/ em terras distantes lá do 
Norte”. [...] “E nada mais perguntes/ se é que me queres conhecer.../ Que não 
sou mais que um búzio de carne/ onde a revolta de África congelou/ seu grito 
inchado de esperança”. A identificação do eu-lírico com o contexto espacial do 
qual depende  reflete-se na estatueta maconde (“esse pedaço de pau preto”) e 
o que ela representa enquanto ancestralidade, mas amplia-se, para atingir 
outras situações sociais (“na rebeldia dos machanganas”), nas manifestações 
da cultura africana (“nos batuques frenéticos dos muchopes”) ou ainda nas 
lamentações dos trabalhadores braçais (“nos gemidos dos negros no cais”), a 
tudo emprestando o comprometimento que faz de sua poética a identificação 
com os ideais de Moçambique. 
  Aproximando-se da temática desenvolvida por Noémia de Sousa, 
também Alda Espírito Santo produz em alguns de seus textos poéticos 
publicados em É nosso o solo sagrado da terra (1978), livro significativo pelo 
posicionamento decisivamente assumido em torno da libertação política de São 
Tomé e Príncipe, pois o livro retrata períodos que antecederam a guerra 
colonial, porém “sendo muito importante para que se compreenda o papel das 
mulheres, seja na luta, seja na reconstrução do país que ajudaram, pela 
palavra e muitas vezes pela ação, a libertar” (PADILHA, 2004, p.12).  

Assim como Noémia de Sousa, o texto de Alda Espírito Santo absorve 
aspectos significativos da existência humana de seu país, como no longo 
poema Onde estão os homens caçados neste vento de loucura em que a 
manifestação da dor pelo sangue derramado de seus irmãos contamina a 
posição do eu-lírico no texto, permitindo a proximidade quase denunciadora da 
autobiografia.  Como se sabe, o poema é uma referência imediata aos 
acontecimentos violentos ocorridos no ano de  1953, em Batepá. Observando 
alguns versos desse poema, percebe-se o grau de compromisso entre o eu-
lírico e as condicionantes histórico-sociais que motivam a poética de Alda 
Espírito Santo: “O sangue caindo em gotas na terra/ homens morrendo no 
mato/ e o sangue caindo, caindo.../ Fernão Dias para sempre na história/ da 
Ilha Verde, rubra de sangue,/ dos homens tombados/ na arena imensa do cais”. 
A indignação do eu-lírico reportando-se aos acontecimentos deixa claro o 
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direcionamento do texto de Alda Espírito Santo ao mencionar “os grilhões, os 
golpes das pancadas/ a soarem, a soarem, a soarem/ caindo no silêncio das 
vidas tombadas/ dos gritos, dos uivos de dor/ dos homens que não são 
homens/ na mão do verdugo sem nome”. Ou ainda, numa passagem do texto 
em que as  casas queimadas, personificadas, juntam-se às vítimas para formar 
uma só voz contra os algozes: “...os corpos tombados no mato,/ as casas, as 
casas dos homens/ destruídas na voragem/ do fogo incendiário,/ as vias 
queimadas,/ erguem o coro insólito de justiça/ clamando vingança”. E 
encerrando o poema, o desejo de vingança, ou de justiça, vem manifestado 
num hipotético julgamento dos carrascos: “E vós todos carrascos/ e vós todos 
algozes/ sentados nos bancos dos réus:/ -Que fizestes do meu povo?.../ - Que 
respondeis?/ - Onde está o meu povo?/ ...E eu respondo no silêncio/ das vozes 
erguidas/ clamando justiça.../ Uma um, todos em fila.../ Para vós, carrascos,/ o 
perdão não tem nome./ A justiça vai soar,/ E o sangue das vidas caídas/ nos 
matos da morte/ ensopando a terra/ num silêncio de arrepios vai fecundar a 
terra,/ clamando justiça”. 

Aproximando-se dos temas presentes em Noémia de Sousa e Alda 
Espírito Santo, a poesia de Alda Lara (Poemas, 1984) trilha um percurso 
sinuoso, envolvendo aspectos duma angolanidade latente sobre a resistência 
ao domínio colonialista, permeado de um lirismo amoroso em que o corpo 
feminino se mostra. Em seu poema Prelúdio, sintoma da condição feminina em 
espaços de opressão colonial, a figura da Mãe-Negra avulta como a da mulher 
esquecida no tempo e na memória daqueles a quem destinou seu afeto e seus 
cuidados: “ Que é feito desses meninos/ que gostava de embalar?.../ Que é 
feito desses meninos/ que ela ajudou a criar?.../ Quem ouve agora as histórias/ 
que costumava contar?” E o eu poético conclui que a tristeza de Mãe-Negra 
(“Só duas lágrimas grossas/ em duas faces cansadas”) é causada pelo 
distanciamento que o tempo impõe, por necessidade ou abandono, aos que 
mantêm entre si alguma relação afetiva: “É que os meninos cresceram/ e 
esqueceram as histórias que costumavas contar.../ Muitos partiram p’ra longe/ 
quem sabe se hão-de voltar!...” 
 O poema Prelúdio manifesta o sentimento da saudade que permite 
refletir sobre de que forma a figura da mulher transita no espaço dominado pela 
força do colonizador, embora seja permitido, numa correlação de situações 
históricas e culturais, entender nos versos “Só tu ficaste esperando/ mãos 
cruzadas no regaço/ bem quieta bem calada” uma alegoria da diáspora 
africana, condição da Mãe África que lamenta a dispersão de seus filhos pelo 
mundo.  

De outra forma, a participação de Alda Lara nas questões angolanas da 
libertação política, e mais ainda, as relacionadas com a Mãe África, em sentido 
lato ou restrito, estão expostas nas linhas mestras do poema Presença 
Africana, com que o eu-lírico manifesta sua adesão à terra africana, à Mãe 
África na sua extensão física e humana. No poema, o sentido do exílio e do 
distanciamento do ser africano, encontra resposta nos versos: “E apesar de 
tudo/ Ainda sou a mesma!/ Livre e esguia/ filha eterna de quanta rebeldia/ me 
sagrou/ Mãe-África!” A consciência de sua atuação como intelectual se acentua 
para reafirmar os elementos significativos da existência angolana, e de que sua 
poesia não pode ausentar-se: a Irmã-Mulher da pureza e do incerto em África; 
a imagem dos coqueiros (personificados nas “cabeleiras verdes e corpos 
arrojados sobre o azul”); a imagem do dendém como uma criança que nasce 
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das palmeiras; a imagem do sol benfeitor; a das acácias rubras cobrindo de 
vermelho as avenidas da cidade grande; a manifestação do sentimento pelos 
carregadores do cais (”suados e confusos”). Enfim, o discurso reiterado de 
“Ainda sou a mesma”, embora se afigure como afirmação de uma condição 
pré-concebida, deixa escapar, no final do poema, o desejo de liberdade: “Ainda 
sou a que num canto novo/ pura e livre/ me levanto/ ao aceno do teu povo!” 

Fundamentando um lirismo de incompleta satisfação no amor, Alda Lara 
expõe em Elogio da espiritualidade uma atitude lírico-amorosa da privação do 
amor, da ausência do ser amado pela negação dos atributos do corpo feminino: 
”Não digas que os meus seios/ são duas rolas brancas/ cansadas de não 
partir.../ ou que o meu corpo é um fruto quente e bom/ que em noites de verão/ 
apetece morder e ferir.../ Não digas que os meus lábios são desejos/ mal 
contidos/ ou que os meus cabelos soltos/ lembram os afagos ligeiros/ dos dias 
não cumpridos...”  O amor não  realizado põe em evidência a imagem do corpo 
feminino pronto a realizar-se amorosamente, embora essa realização seja um 
ato dependente da vontade do outro: “E tu venhas p’ra me dizer/ que a minha 
sensibilidade/ é trêmula e franzina/ como a graça/ de uma flor-menina.../ que a 
minha inteligência/ é funda e nua/ como as noites que não tiveram lua/  que a 
minha vontade/ é tão forte e tão plena/ que só o teu amor/ a condena!...” 

As projeções do contexto colonial e suas ramificações de ordem política 
e social permitem aos textos de Noémia de Sousa, Alda Espírito Santo e Alda 
Lara a exposição de posicionamentos estético-ideológicos derivados da relação 
dos intelectuais africanos no momento que antecede o conflito armado da 
guerra colonial portuguesa. O enfrentamento do aparato colonial por um texto 
de resistência, a condição feminina em um lirismo atenuado, identificado, às 
vezes, com o grande corpo da nação, ou a inclusão do eu feminino no espaço 
africano – identificando nele os elementos que configuram o fatiamento da 
existência individualizada, como em Testamento, poema de Alda Lara, em que 
o eu-lírico desfia os elementos de uma realidade sua, e ao mesmo tempo 
coletiva: a prostituta mais nova; a virgem esquecida; os livros dedicados aos 
homens que não sabem ler e os poemas loucos de uma dor sincera, firme, 
porém desordenada. 

 
 

2. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

A trajetória empreendida neste artigo permite algumas considerações 
sobre a manifestação de um discurso onde a presença da escritura de autoria 
feminina se mostra contaminado pelas coordenadas espaciais e temporais. É 
visível em Noémia de Sousa e em Alda Espírito Santo o nível do envolvimento 
dos poemas com a realidade colonial, em toda sua dimensão histórica e social, 
tanto em Moçambique quanto em São Tomé e Príncipe, e as conseqüências 
que o contexto anterior à guerra colonial foi capaz de produzir na existência 
humana. Nesse aspecto, a imagem de uma África identificada com a figura da 
“grande mãe”, acolhedora e gentil, às vezes saudosa e ferida, comparece como 
uma recorrência necessária à elaboração de uma literatura comprometida, 
engajada na causa da libertação dos povos africanos, situação menos explícita 
em Alda Lara, embora sua escritura não esteja desvinculada de um projeto 
direcionado para a independência de Angola. 
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O discurso produzido pela voz feminina no interior das antigas colônias 
portuguesas em África pode ser entendido como reflexo da contaminação a 
que se subordinam o sujeito e o objeto da enunciação, sem que se desvincule 
a condição da escrita de uma forma específica do olhar feminino, tanto em 
textos de maior resistência à dominação política e social, quanto naqueles em 
que a imagem da mulher se apresenta como uma condição de gênero, ainda 
que em tempos de profunda conturbação.  
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RESUMO  
 
Ler é viajar.  Esse jargão utilizado e reutilizado como incentivo à leitura 
talvez encontre sentido maior ao mergulharmos no enredo proposto por 
José Saramago em O Evangelho Segundo Jesus Cristo.  Talvez a mais 
polêmica obra literária da pós-modernidade ocidental, O Evangelho viaja 
rumo à humanização de Jesus Cristo passando por caminhos repletos de 
metáforas que trazem novos significados para a sagrada escritura. Aqui, 
necessita-se de um leitor aberto às provocações que emanam de uma obra 
amplamente suscetível às inferências dos seus mais diferenciados 
interlocutores. Para a realização do estudo proposto, foram traçados os 
caminhos percorridos, na versão saramaguiana, das três personagens 
principais – Maria, Jesus e José – e do próprio autor na construção desse 
enredo, que conta também com seu inconfundível estilo.  Mostrando um 
universo de contradições e simplicidades, com discurso simples e objetivo 
e sem cair em pecado, o subversivo Nobel de literatura de 1998 versa 
sobre a vida humanizada da figura maior da cristandade.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: viagem; metáforas; caminhos. 
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Esta é a história do meu Menino Jesus, 
Por que razão que se perceba 

Não há de ser ela mais verdadeira 
Que tudo quanto os filósofos pensam 
E tudo quanto as religiões ensinam? 

(Alberto Caeiro, O Guardador de Rebanhos) 

 
 

Desde que os estudiosos da matéria literária decidiram debruçar-se 
sobre os textos literários, ouve-se dizer que ler e viajar são pares formam um 
par indissolúvel. Nas asas da pena dos escritores de nossa predileção, 
embarcamos sem ter um ponto exato de chegada e é bom que não se tenha.  
O imponderável acontece de tal forma que, mesmo quando se tenha certo 
conhecimento da obra a ser decifrada, algo sempre há de surpreender. E não é 
diferente com O Evangelho Segundo Jesus Cristo, de José Saramago.  Nas 

RESUMO: Ler é viajar.  Esse jargão utilizado e 
reutilizado como incentivo à leitura talvez encontre 
sentido maior ao mergulharmos no enredo proposto por 
José Saramago em O Evangelho Segundo Jesus Cristo.  
Possivelmente a mais polêmica obra literária da pós-
modernidade ocidental, O Evangelho viaja rumo à 
humanização de Jesus Cristo passando por caminhos 
repletos de metáforas que trazem novos significados 
para a sagrada escritura. Aqui, necessita-se de um leitor 
aberto às provocações que emanam de uma obra 
amplamente suscetível às inferências dos seus mais 
diferenciados interlocutores. Para a realização do estudo 
proposto, foram traçados os caminhos percorridos, na 
versão saramaguiana, das três personagens centrais – 
Maria, Jesus e José – e do próprio autor na construção 
desse enredo, que conta também com seu inconfundível 
estilo.  Mostrando um universo de contradições, 
simplicidades; com discurso simples e objetivo, sem cair 
em pecado, o subversivo Nobel de literatura de 1998 
versa sobre a vida humanizada do símbolo maior da 
cristandade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: viagem; metáforas; caminhos. 
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linhas por ele desenhadas, o leitor encontra inúmeras possibilidades para, junto 
com cada personagem, com cada sutil acontecimento ali apresentado, 
desprender-se do chão e seguir a diante, sem rumo. 

A trajetória de um Jesus Cristo humanizado, paradoxalmente complexo 
e simples, apresenta um longo caminho a ser percorrido rumo a uma possível 
compreensão humana. “As circunstâncias, as situações concretas em que nos 
encontramos num determinado momento são as que, muitíssimas vezes, 
decidem que se abram uma porta que até então estava fechada.”1Inúmeras 
portas são abertas.  Saramago consegue através da releitura da mais 
conhecida história da humanidade, fazer com que o leitor conheça uma nova 
possibilidade de encarar sua própria existência. 

Dessa forma, a presente análise percorre os caminhos d’O Evangelho 
Segundo Jesus Cristo e segue as viagens propostas pelo autor. Personagens, 
fatos, cenários, diálogos servirão de veículos para esta jornada. 
 

Algumas teorias da crítica contemporânea afirmam que uma 
única leitura confiável de um livro é uma leitura equivocada, 
que a existência de um texto é dada pela cadeia de respostas 
que evoca e que [...] um texto é apenas um piquenique onde o 
autor entra em contato com as palavras e os leitores com 
sentido (ECO, 2005, p. 28) 
 

e se lança ao encontro de impressões que o tornam parte da obra.  Delimitar e 
investigar quais são elas e os possíveis lugares aos quais levarão é o desafio 
proposto neste estudo. 

Publicado em 1991, O Evangelho segundo Jesus Cristo, trouxe à tona 
um novo olhar para alguns personagens-símbolo do Cristianismo. De todas as 
personagens femininas, talvez Maria, a mãe do filho de Deus, seja a mais 
celebrada e enigmática da história da Literatura ocidental.  Ao analisar a sua 
trajetória na saga proposta por Saramago, é impossível – ainda que seja lugar 
comum –não acionar a intertextualidade d’O Evangelho escrito pelo português 
com a sagrada escritura.  

Igualmente sofrida, a personagem saramaguiana tem o seu tom 
delimitado já nas primeiras linhas da obra.  Diante do calvário do filho, a 
personagem ganha traços físicos que muito nos diz sobre sua personalidade: 

 
O seu nome também é Maria [...] Tirando o rosto lacrimoso e as 
mãos desfalecidas, nada se lhe alcança a ver do seu corpo, 
coberto pelas pregas do manto e da túnica, cingida na cintura 
por um cordão cuja aspereza se adivinha. É mais idosa que a 
outra Maria, [...] (SARAMAGO, 1991, p.15) 

 
Como se pode perceber, a mulher de José chega ao momento da 

concepção do seu primogênito como uma simples e humilde senhora de 
família.  Nesse momento começa sua ida rumo ao calvário: conhece a 
desconfiança do marido pelo modo como comunicou sua gravidez, sofreu ao 
lado do esposo quando este definhava em culpa após o episódio dos meninos 
de Belém. Sua penúria continua após enviuvar e quando, aos 13 anos, Jesus 
                                                           
1 SARAMAGO, José. In: ARIAS, Juan. José Saramago: O amor possível. Lisboa: Publicações 
Dom Quixote, 1998. 
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decide ganhar o mundo ao saber a verdade dos acontecimentos que 
sucederam seu nascimento.  Maria padeceu. 

Mas continuou sua caminhada na saga do mesmo modo como começou: 
passiva, incapaz de impor sua vontade, seus desejos, descontente, embora 
calada.  A trajetória da personagem na verdade, num primeiro momento, pode 
parecer um pano de fundo para a trama principal da história.  Contudo, deve-
se, para uma investigação apurada, levar em consideração outras grandes 
personagens femininas criadas por Saramago: Blimunda, de Memorial do 
Convento e a Mulher do médico, de Ensaio sobre a cegueira, são mulheres 
extraordinárias, mulheres que tomam as rédeas dos seus destinos e 
construíram suas vidas dentro de suas respectivas histórias.  Partindo desta 
analogia, vê-se que a história de Maria fora preservada pelo autor: manteve 
sua dignidade, sua honra, seu caráter sem que isso seja considerados 
elementos para sua santificação. 

Os principais momentos da personagem acontecem nas passagens em 
que são apresentados os conflitos com o filho mais velho: 

 
Maria não fez perguntas, só disse, Terá sido ilusão tua, Mãe 
ilusões existem mas as ilusões não falam, e Deus falou-me, 
respondeu Jesus. [...] Terás poder e glória depois de morreres, 
perguntou Maria, que julgara ter ouvido mal [...] Maria pela 
expressão de teu rosto, parecia que estivera seguindo com 
muito cuidado, um fio de pensamento, como se temesse partir-
se diante de seus olhos. [...] (SARAMAGO, 1991, pp. 300 – 
301) 
 

Vê-se uma mulher amedrontada pela possibilidade de confrontar-se com seu 
rebento.  Sua cautela não chega ser uma covardia e sim uma complacência, 
um respeito ao filho de Deus. “Ao contrário de José seu marido, Maria não é 
piedosa nem justa, porém não é sua a culpa dessas mazelas morais”[...] 
(SARAMAGO, 1991, p.21), no seu caso ela é desenhada assim para apenas 
corroborar a tese que norteia toda a obra: os personagens são seres humanos 
e assim serão tratados e seus defeitos e fraquezas destacados.  

Conta a história que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus e 
que todos os homens nascidos a partir de então são, de certa forma, herdeiros 
de Adão, logo também seriam a imagem e semelhança de Deus.  Com a 
elaboração do personagem José, seu homônimo escritor tratou deixá-lo à 
máxima distância do que seria considerado pela maioria das pessoas que 
seguem os preceitos da cristandade um simples personagem bíblico.  O pai 
terreno de Jesus torna-se a figura principal da primeira fase da obra – 
livremente dividida em duas partes, em que a primeira vai do momento da 
concepção de Jesus até a morte de José, onde se inicia a segunda – devido 
aos conflitos e dúvidas que o atormentam. Primeiramente, ele procura os 
anciãos e coloca à prova a honestidade da mulher, um sinal da desconfiança 
comum aos homens comuns.  Deve-se deixar bem claro que não é por ser uma 
recriação de uma história religiosa que seus personagens tenham de 
apresentar, necessariamente, as características dos mais simples dos mortais 
para se oporem aos evangelhos canônicos.  Entretanto, as situações criadas 
por José Saramago para expô-los aos conflitos da trama fazem saltar as 
fragilidades típicas dos homens do nosso tempo.  Na seguinte passagem: 
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[...] José não tem nada a dizer-lhe, agora está ocupado a 
compor mentalmente as frases do discurso que amanhã irá 
fazer perante o conselho dos anciãos.  Aborrece-o não saber 
exactamente o que se passouentre a mulher e o pedinte, que 
outras coisas teriam dito um ao outro. [...] (SARAMAGO, 1991, 
p.36) 

 
José mostra-se inseguro, frágil, desconfiado.  À medida que a trama avança, 
mais o homem mergulha nele mesmo.  O auge deste mergulho está na culpa 
que o consome e o leva à morte.  O episódio dos meninos de Belém traz à tona 
a face do egoísmo, da covardia, da frieza e do perfil animalesco do homem, 
fazendo com que José confronte-se com ela. O resultado o faz penar com 
pesadelos horrendos em que se vê ceifando a vida do próprio filho e o veste 
com a capa da culpa. 

O passeio saramaguiano pelas personalidades bíblicas convida aos 
leitores a tirar das páginas dos livros e trazer para a vida, para o mundo tais 
experimentações; é a magia da verossimilhança.  Para tornar a personagem o 
mais próximo possível do leitor, o autor força-o a uma atitude 
surpreendentemente nobre: lança-o ao mundo à procura do vizinho e amigo, 
ele não só o encontra, mas também acaba encontrando a libertação através da 
morte de maneira injusta. José está redimido. 

Não há nada mais contemporâneo do que a morte de um inocente. 
Através da morte de José o texto mantém os leitores presos à realidade e 
sentimentalmente ligados à história e ao anunciado destino do ainda menino 
Jesus, já que o pai encontra seu fim tal qual ele próprio encontrará: crucificado 
aos 33 anos. 

Além disso, a subtrama protagonizada por José faz o público-leitor viajar 
no tempo e o faz imaginar que papel teria hoje o pai do filho de Deus se a obra 
fosse contemporânea aos Evangelhos bíblicos. 

 
Em teoria, sempre se pode inventar um sistema que torne 
plausíveis pistas que, em outras circunstâncias não teriam 
ligação.  Mas, no caso dos textos em questão, existe ao menos 
uma prova que depende da isotopia2semântica relevante. 
(ECO, 2005, p. 73) 

 
Isso significa dizer que todas as divagações nesse cenário só são possíveis 
graças á perfeita sintonia entre os fatos apresentados e a sua contribuição 
dentro da história.  No caso de José, os acontecimentos que o envolvem fazem 
uma preparação para tudo aquilo que poderá acontecer – e de fato acontece – 
ao seu primeiro herdeiro.  Nesse caso, a jornada iniciada por ele prossegue 
com Jesus. 

O Homem santo assim é, sugestivamente, concebido: 
 

Ao lado dele, a candeia brilhava palidamente quase sem 
irradiar luz, inútil.  Maria, deitada de costas, estava acordada e 
atenta, olhava fixamente um ponto em frente, e parecia 
esperar.  Sem pronunciar uma palavra, José aproximou-se e 

                                                           
2 Um complexo de categorias semânticas múltiplas que possibilitam a leitura uniforme de uma 
história. 
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afastou devagar o lençol que a cobria.  Ela desviou os olhos, 
soergueu um pouco a parte inferior da túnica, quando ele já se 
vinha debruçando e precedia do mesmo modo a sua própria 
túnica, e Maria, entretanto abrira as pernas, ou as tinha aberto 
durante o sonho e desta maneira as deixara ficar, [...] a 
semente sagrada de José se derramou no sagrado interior de 
Maria, sagrados ambos por serem a fonte e a taça da vida, em 
verdade há coisas que o próprio Deus não entende embora as 
tenha criado.(SARAMAGO, 1991, pp. 26-27) 

 
Dá-se inicio a um infinito mergulho em direção à humanização de Jesus Cristo 
de Nazaré.  Pode-se perceber logo o intuito do autor em tratar a vida da 
personagem de maneira dura, árdua e insensível, sem que isso tire a 
simplicidade e a generosidade nas histórias contidas tanto no seu Evangelho, 
quanto nos da Bíblia Sagrada. 

É importante destacar que o narrador criado pelo vencedor do Prêmio 
Nobel de Literatura, ao relatar fatos e descrever estados de espírito do menino 
Jesus, preenche algumas lacunas deixadas pelas tramas bíblicas.  O modo 
como os Evangelhos canônicos contam a fase que vai do nascimento do 
sagrado menino à adolescência deixam de fora aspectos da convivência 
familiar, além de não deixar clara a existência de irmãos, problema facilmente 
resolvido pelo escritor português que lhes atribui oito irmãos posteriores: “basta 
ver que depois de Tiago, nasceu Lísia, depois de Lísia nasceu José, depois de 
José nasceu Judas, depois de Judas nasceu Simão, depois Lídia, depois Justo, 
depois Samuel.”(SARAMAGO, 1991, p.130). 

Mesmo com atenção familiar dividida entre ele e seus irmãos, Jesus, em 
sua infinita sagacidade, atributo saramaguiano, já percebia que algo de muito 
nebuloso rondava os pensamentos do pai e que ele fazia parte deles. Dúvida, 
remorso e culpa são sentimentos que acompanham a vida de Jesus.  Ao tocar 
nessas feridas, ele decide seguir seu caminho, no momento em que sua mãe 
lhe conta toda a verdade.  Inicia-se então a fase da adolescência e entra em 
cena o Pastor.  Personagem enigmático que vai fazer com que o protagonista 
passe por experiências que seus pais não puderam fazê-lo passar. 

O Pastor – assim nomeado como marca da contemporaneidade – 
mostra ao herói da história que a vida no mundo real é feita de injustiças e 
tentações; um mundo onde, muitas vezes, para que um possa viver o outro tem 
que morrer, se sacrificar.  É a lição do convívio com o rebanho. É também no 
rebanho que o personagem mostra a Jesus as tentações da carne. Malicioso 
ele oferece uma de suas ovelhas a fim de que satisfaça sua curiosidade sexual.  
Em verdade, nesse momento, Saramago se deixa afastar do seu intento e 
mostra o lado sensível do menino no adolescente Jesus.  Pode-se entender a 
negativa não pelo simples fato da prática proposta pelo Pastor ser algo que 
desperte a repulsa nos mais conservadores, mas sim pela possibilidade de o 
menino, na sua sensibilidade, já ter percebido na presença do patrão a 
presença do anti-Cristo que o tenta. 

Saramago o preservava e o entregaria a outra Maria.  Com Maria de 
Magdala, o nascido nos arredores de Belém conheceria os prazeres da carne e 
com isso à vida adulta.  Quebra-se mais um dogma do Cristianismo – o 
primeiro deles fora sua concepção, pois Marianão o concebera virgem. 

“Então Jesus voltou lentamente o rosto para ela e disse, Não conheço 
mulher. Maria segurou-lhe as mãos” (SARAMAGO, 1991, p. 305).Assimele 
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conheceu o sentimento que nas palavras dos Evangelhos bíblicos o unira a 
toda humanidade e n’O Evangelho segundo Jesus Cristo reservara apenas 
para uma mulher.  O amor que une Jesus a Maria é comovente, emocionante. 
Sem dúvida é o elemento que mais aproxima o santo do homem. 

Acompanhado, Jesus prossegue e opera seus milagres: faz da água, 
vinho; do mar sem peixes, a mais farta das lavouras.  Até que chega o dia em 
que deve conhecer seu destino, saber onde vai dar sua viagem.  Neste 
momento Jesus encontra-se com Deus e a eles se junta o Pastor – Diabo.  
Nesse momento acontecem os diálogos mais marcantes da obra. Jesus é 
questionador, inquieto e irônico. Sabe-se que a personagem de Saramago só 
fará aquilo que lhes couber desde que devidamente esclarecido e justificado, 
ainda que tenha sido decidido por nada menos que o criador do céu e da terra.  
No diálogo: 

 
Disse Jesus, Estou à espera, De quê, perguntou Deus, como 
tivesse distraído, Dê que me digas quanto de morte e de 
sofrimento vai custar a tua vitória sobre os outros deuses, com 
quanto de sofrimento de morte se pagarão as lutas que em teu 
nome e do meu, os homens que em vós vão crer travarão uns 
contra os outros, Insistes em querer sabê-lo, Insisto 
(SARAMAGO, 1991, p.380) 

 
pode-se perceber, na força proposta pela pena do escritor, um filho desafiador, 
pondo em xeque a vaidade e a soberba do Deus Pai Todo-Poderoso. Acuado, 
Ele não tem escolha e desfia um rosário de crueldade e morte. 

As cenas que se seguem a esse encontro, reconduzem Jesus Cristo de 
Nazaré a um quadro que se aproxima, de modo que ainda não havia sido 
registrado na obra, dos evangelhos canônicos.  Ele segue curando, meditando, 
operando milagres até encontrar na cruz o mesmo destino de seu pai José.  
Como num ciclo, a viagem d’O Evangelho segundo Jesus Cristo termina como 
começou. 

Jesus apresenta como característica intrínseca o dom da palavra. E 
através dela, José Saramago, conseguiu dar autonomia ao livro. A trama se 
desenrola por conta da força da própria história e tal qual João e Maria, 
personagens do conto homônimo dos Irmãos Grimm, vai espalhando pelo 
caminho, migalhas metafóricas e simbólicas. 

“Um texto é um universo aberto em que o intérprete pode descobrir 
infinitas interconexões”(ECO, 2005, p.45).  Tais elementos, no texto 
saramaguianoque serve de objeto para esta análise, são imprescindíveis para 
que os leitores possam degustar de sua migalhas.  Um exemplo eloquente é o 
episódio em que Maria de Magdala lava e cura as feridas dos pés de Jesus.  
Ao descrever a cena, o texto monta nos olhos do leitor a passagem da fase da 
adolescência para a fase adulta do enfermo.  A pele velha, ferida e suja vai 
dando lugar a uma pele nova, pronta para a nova jornada. 

Outro elemento significativo recorrente no texto é a tigela.  Ela surge em 
pelo menos três momentos importantes: no anúncio da gravidez de Maria, 
quando Jesus, faminto e sem dinheiro, a recebe como doação de um generoso 
desconhecido e esta passa grande parte da históriana companhia do 
personagem e na cena final é ela que ampara o sangue de Jesus crucificado.  
A tigela que alimenta e tira a fome agora colhe a seiva da vida do salvador dos 
homens.  Se no início da história ela pertence àquele que se proclama anjo, no 
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final servirá para que o Diabo se alimente do sangue de Jesus.  Assim, o autor 
desafia o leitor a questionar-se: afinal, desde o início o mendigo já não era o 
demônio ou, como reza a história, ele era mesmo o anjo que depois cairá do 
céu, transformando-se na figura de Diabo (Pastor), e fora ter com Jesus por 
tanto tempo no exercício do pastoreio, tornando-se o demônio que o tentara no 
deserto. 

Por fim, Maria de Magdala lança novos significados ao binômio 
morte/punição.  Estando seu irmão Lázaro morto e Jesus pronto a ressuscitá-
lo, ela intervém: 

 
[...] Lázaro levantar-se-á porque Deus o quis mas é neste 
instante, em verdade último e verdadeiro, que Maria de 
Magdala põe uma mão no ombro de Jesus e diz, Ninguém na 
vida teve tantos pecados que mereça morrer duas vezes,, 
então Jesus deixou cair os braços e saiu para chorar. 
(SARAMAGO, 1991, p. 428) 

  
Quando todos ali pensavam na injustiça cometida pela punição a Lázaro, 
homem digno e devoto, com a morte, sua irmã não se deixou enegrecer a visão 
pela morte do ente querido e enxergou que a morte não era punição, que maior 
pena seria estar a viver, pela segunda vez, num mundo cheio das injustiças e 
atrocidades já anunciadas por Jesus.  A morte libertara Lázaro dos males da 
vida. 

É importante destacar a agilidade dada ao texto com o uso do discurso 
indireto-livre. Recurso contemporâneo, esta modalidade discursiva aproxima os 
apreciadores da obra dos diálogos apresentados, estreitando sentimentos, 
aumentando cumplicidades. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Vi claramente visto. 

 
 Parafraseando Luís de Camões e José Saramago para dizer que a obra 
deste é capaz de ampliar – sem, contudo, tirar o mérito do primeiro – os 
horizontes através de inúmeras possibilidades. É difícil manter-se distante, 
impassível diante da sedução que faz parte do estilo Saramago de escrever. 
 O Evangelho segundo Jesus Cristo transporta o leitor por caminhos tão 
singelos e ao mesmo tempo tão polêmicos que é difícil dar conta de saber 
aonde essa viagem leva.  A trama, bem trabalhada, além de mostrar Jesus 
Cristo como homem comum, também o leva à categoria de Reis dos Reis sem 
deixar que isso interfira, por exemplo, na sua relação conflituosa com sua mãe, 
no seu amor por Maria de Magdala ou no seu comportamento desafiador 
perante Deus. 
 Talvez isso pudesse se considerado o grande equívoco da obra: afinal o 
Jesus criado por José Saramago é, afinal, um homem comum com todos os 
defeitos ou homem santo, acima do bem e do mal? No Evangelho do autor 
português, graças as suas metáforas bem criadas, aos conflitos bem resolvidos 
e aos diálogos esclarecedores, ele pode ser os dois. 



 

 256 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

 Dessa forma, fica simples para o leitor comprar o bilhete e deixar-se 
levar.  Torna-se fácil compreender que a proposta do autor é simplesmente 
deixá-lo livre para inferir sobre seu texto e, quem sabe, dar vida ao seu próprio 
Evangelho, seguir sua própria viagem. 
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SIMPÓSIO 5 

LITERATURA  

DOS SÉCULOS  

XX E XXI: TENDÊNCIAS  

E VERTENTES  
Maurício Cesar Menon (UTFPR) 
Alex Sandro de Medeiros (UTFPR)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
Artisticamente, o século XX nasce sob a insígnia do modernismo que se 
constitui, a priori, por movimentos de vanguarda estética variados. Tais 
movimentos buscavam expressar, de uma forma ou de outra, as 
experiências que emergiam no novo século. Em vista disso, muitas foram 
as vertentes e tendências literárias que se apresentaram, que marcaram 
época e se solidificaram em todo o século XX e que ainda ecoam em pleno 
século XXI. A literatura dessa época mostra, por vezes, uma face 
experimental; por outras, volta também seu olhar à problemática e aos 
conflitos sociais; em outros momentos concentra seus esforços no trabalho 
estético com a palavra, ou na imersão pelo universo psicológico e filosófico. 
Seja de tendência mais urbana ou regional, o fato é que essa literatura 
constitui um grande caleidoscópio que traz dentro de si “o sentimento do 
mundo” (parafraseando Drummond), bem como uma estética de caráter 
mais eclético. A criação literária moderna e contemporânea experimentará 
novas mídias e possibilidades, outrora inimagináveis, sem, contudo, 
abandonar elementos da tradição que a alavancaram. Este simpósio tem 
por objetivo acolher trabalhos que promovam discussões em torno da 
literatura, em seus mais variados gêneros, produzida durante o século XX e 
o atual. Pretende-se não restringir as discussões apenas em torno de 
produções nacionais, procurando-se, dessa forma, ampliar as 
possibilidades de abordagens, de visões e de análises. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: literatura; modernidade; vertentes.  
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A PRESENÇA  
DE JAMES JOYCE  
NO ROMANCE  
MODERNO SEGUNDO  
O NOUVEAU ROMAN 
Daniel Falkemback Ribeiro (UFPR)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
Muito presentes na crítica da segunda metade do século XX, autores do 
Nouveau Roman (o Novo Romance francês) buscaram estudar as formas 
narrativas do romance tanto para ensaios quanto para a sua própria 
literatura. As obras de James Joyce sempre figuraram como referências 
para seus textos críticos e literários, o que nos faz pensar até que ponto o 
autor irlandês esteve presente nos seus ideais de escrita. Considerando as 
obras Ulysses e Finnegans Wake como narrativas enigmáticas para a 
evolução formal do romance moderno, procuraremos entender como esses 
escritores franceses se relacionaram com esses modelos joycianos de 
interação das vozes narrativas por meio da sua criação literária e da sua 
reflexão crítica. Devido ao caráter breve da apresentação, nosso enfoque 
será em seus ensaios críticos mais divulgados, mais precisamente textos 
de Pour un nouveau roman, de Alain Robbe-Grillet, do Répertoire, de 
Michel Butor, e L’ère du soupçon, de Nathalie Sarraute.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: James Joyce; Nouveau Roman; romance moderno. 
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A QUESTÃO  
DA IDENTIDADE  
CULTURAL A PARTIR  
DE UMA ANÁLISE DA 
FOCALIZAÇÃO EM  
NIHONJIN, DE OSCAR  
NAKASATO 
Alex Sandro de Medeiros (UTFPR)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
Nihonjin é o romance de estreia de Oscar Nakasato, vencedor do Prêmio 
Benvirá de Literatura de 2011. De cunho memorialístico, a obra é narrada 
pelo neto de Hideo Inabata, que conta a fábula deste japonês nacionalista 
que imigra para o Brasil na década de 20, e das três gerações que lhe 
sucedem, retratando os conflitos identitários enfrentados pelo protagonista 
e família com a cultura, economia e história brasileiras. O escopo desta 
comunicação é analisar o processo de focalização no romance Nihonjin, de 
Oscar Nakasato, e suas possíveis implicações sociológicas, atreladas à 
questão do choque de identidades culturais resultantes da imigração 
japonesa no Brasil. A partir de uma análise da sintaxe narrativa, pretende-
se ressaltar os choques entre a questão da preservação da identidade 
(fidelidade ao Imperador, família patriarcal, busca de juntar recursos e 
retornar ao Japão) e a necessidade de integrar-se ao universo cultural 
brasileiro (insubordinação ao pai, negação dos valores nipônicos, 
socialização, relação amorosa com gaijins, estabilização em terras 
brasileiras).  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Nihonjin; focalização; estudos culturais. 
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A RUPTURA  
DO TEMPO E  
DO ESPAÇO EM  
PEDRO PÁRAMO,  
DE JUAN RULFO 
Larissa Walter Tavares (UEM)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
Essa pesquisa tem por objetivo entender a presença e a função 
significativa dos elementos estruturais do romance Pedro Páramo, do 
escritor mexicano Juan Rulfo. Toda composição literária é constituída de 
forma e conteúdo, no entanto o conteúdo não deve estar desconexo em 
relação à estrutura e a premissa contrária também deve ser verdadeira. O 
livro Pedro Páramo foi escrito no ano de 1955 e retrata como plano de 
fundo, a Revolução Mexicana ocorrida em 1910. O romance não segue 
uma ordem cronológica dos fatos e são várias as pequenas narrações que, 
de maneira fragmentada, vão criando a fábula. O tempo que prevalece não 
é o linear, mas o cíclico, da eterna repetição dos acontecimentos. Assim 
como a noção de tempo, outro elemento se faz extremamente importante 
para a discussão da obra em questão, o espaço. Em Pedro Páramo o 
espaço está intimamente ligado ao perfil existencial das personagens, a 
vida vegetal e a vida animal existentes são aquelas que resistem à 
escassez e à seca e, por isso, se relacionam com o destino das pessoas. O 
romance se passa em Comala, um vilarejo fértil que se transforma em um 
local desértico após a morte existencial do dono das terras Pedro Páramo, 
que abre mão da vida após a morte de sua esposa Susana. Desse modo, 
como, normalmente, os ecossistemas só são afetados quando ocorre 
algum distúrbio, em Pedro Páramo a catástrofe terrena é fruto da crise 
interior do homem.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Pedro Páramo; Juan Rulfo; ruptura. 
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AS CONFISSÔES  
DE ANA: A  
REPRESENTAÇÃO  
DA REPRESSÃO  
FEMININA NA  
CRÔNICA DA CASA 

ASSASSINADA 
Claudeci Rodrigues Bueno (FECILCAM) 
Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (FECILCAM)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
O romance A Crônica da casa Assassinada, publicado em 1973, por Lúcio 
Cardoso, representa os dilemas e as contradições da sociedade patriarcal  
mineira em decadência do início do século XX. No que diz respeito à 
representação feminina é marcante a presença de personagens que 
problematizam os valores dessa sociedade, ora subvertendo as regras 
morais e sociais como Nina, ora sendo subjugadas por essas regras, como 
a personagem Ana, que desde criança fora educada para ser uma senhora 
da tradicional família Menezes. Dessa forma, a personagem que nunca 
tivera vontade  própria acaba por cometer atos de extrema crueldade como 
a rejeição ao filho concebido de forma ilegítima. Como na obra convivem 
diferentes vozes narrativas, a forma de confissões é a única que se torna 
possível à personagem Ana, uma vez que essa como as demais mulheres 
no sistema patriarcal, só se faziam ouvir por meio do confessionário. Desse 
modo, esse trabalho, que se respalda nas leituras teóricas de Gilberto 
Freyre (2000), Rita Felix Fortes (2001) e Antonio Candido (2008), tem 
como objetivo uma leitura da problemática relação da personagem Ana 
com o espaço patriarcal vigente na obra.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: espaço patriarcal; personagem feminina; discurso 

confessional. 
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AS CONFISSÔES  
DE ANA: A  
REPRESENTAÇÃO  
DA REPRESSÃO  
FEMININA NA  
CRÔNICA DA CASA 

ASSASSINADA 
Claudeci Rodrigues Bueno (FECILCAM) 
Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (FECILCAM) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

O autor mineiro Lúcio Cardoso, na sua obra Crônica da Casa 
Assassinada, nos presenteia com uma obra inovadora. Ele cria um romance 
nos apresentando as personagens sem máscaras, conseguindo revelar ao 
leitor a complexidade dos sentimentos inerentes aos seres humanos. 
Percebemos assim, que o autor cria um romance que aborda novas 
perspectivas. Porém, devemos ressaltar que o romance tem esta característica 
evolutiva, transformando-se com o decorrer do tempo. 

RESUMO: O romance Crônica da casa Assassinada, 
publicado em 1959, por Lúcio Cardoso, representa os 
dilemas e as contradições da sociedade patriarcal  
mineira em decadência do início do século XX. No que 
diz respeito à representação feminina é marcante a 
presença de personagens que problematizam os valores 
dessa sociedade, ora subvertendo as regras morais e 
sociais como Nina, ora sendo subjugadas por essas 
regras, como a personagem Ana, que desde criança fora 
educada para ser uma senhora da tradicional família 
Meneses. Dessa forma, a personagem que nunca tivera 
vontade própria acaba por cometer atos de extrema 
crueldade como a rejeição ao filho concebido de forma 
ilegítima. Como na obra convivem diferentes vozes 
narrativas, a forma de confissões é a única que se torna 
possível à personagem Ana, uma vez que essa como as 
demais mulheres no sistema patriarcal, só se faziam 
ouvir por meio do confessionário. Desse modo, esse 
trabalho, que se respalda nas leituras teóricas de Aguiar 
e Silva (1999), Gaston Bachelard (2000), Georg Lukács 
(2000), Gilberto Freyre (2000, 2004) e Rita Felix Fortes 
(2001), tem como objetivo uma leitura da problemática 
relação da personagem Ana com o espaço patriarcal 
vigente na obra. 
 
PALAVRAS-CHAVE: espaço patriarcal; personagem 
feminina; discurso confessional. 
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De acordo com o que foi ressaltado anteriormente, faz-se necessário 
discorrer, mesmo que brevemente, sobre a evolução do romance através dos 
tempos. O pesquisador Vitor Manoel Aguiar e Silva considera que “de mera 
narrativa de entretenimento, sem grandes ambições, o romance volveu-se em 
estudo da alma humana e das relações sociais, em reflexão filosófica, em 
reportagem, em testemunho polêmico, etc.” (1999, p. 671). Estas narrativas de 
entretenimento começaram com os romances de cavalaria, obras estas, 
apenas de fruição e que foram superadas com a criação do romance de Miguel 
de Cervantes, Dom Quixote. (publicado entre 1605 e 1615), obra que foi 
precursora do romance moderno. Marcando, desta forma, uma das principais 
transformações do romance da atualidade.  

O romance moderno desenvolveu-se a tal ponto que as obras literárias 
deste gênero, são excelentes fontes de estudo das relações humanas. 
Tratando também, e de forma singular, os anseios, desejos, sonhos e 
frustrações da mente humana. O estudioso e teórico Georg Lukács reflete em 
seus estudos a maneira que a personagem romanesca se configura, ou pode 
se configurar neste gênero, dada a evolução do romance, destacando que: 

 
O romantismo torna-se céptico, decepcionado e cruel em 
relação a si mesmo e ao mundo, o romance do sentimento de 
vida romântico é o da criação literária desiludida. A 
interioridade, a que se nega todo o caminho de atuação, conflui 
em si mesma, mas jamais pode renunciar em definitivo ao 
perdido para sempre; pois, mesmo que o queira, a vida lhe 
nega toda a satisfação dessa sorte: ela a força a lutas e, com 
estas a derrotas inevitáveis, previstas pelo escritor, 
pressentidas pelo herói. (LUKÁCS, 2000, p. 124). 
 

Observamos, desta maneira, que o romance não evolui somente com 
diferentes estruturas narrativas. O romance vai além, tratando daquilo que se 
passa nos corações e mentes das personagens, revelando assim, suas almas, 
logo todas as suas imperfeições. Acreditamos que, com isso, o romance 
tornou-se um gênero literário de fundamental relevância, pois, leva o leitor a 
refletir sobre sua visão de mundo e sua própria história. 

O leitor de um romance tem agora como se identificar com o herói, 
encontrando nele suas próprias dúvidas e inquietações. Nesse sentido, Lukács 
ressalta que, ao contrário do herói da epopeia, cuja vida é imanente à sua 
essência, não havendo fissuras entre o caráter do herói e o mundo no qual está 
inserido, o herói do romance aprende que sobre a vida não existe 
essencialidade, que seus valores não coadunam com a vivência em sociedade. 
Dito em outras palavras: no mundo construído pelo romance as contradições 
entre as circunstâncias exteriores e o eu profundo do herói são consideradas 
normais. Para o crítico, o herói do romance, em face da impossibilidade de 
encontrar um sentido para o mundo, “nasce desse  alheamento face ao mundo 
exterior” (2000, p. 66).  Isso faz com que o herói do romance esteja condenado 
a fazer escolhas e seja responsável pelos seus atos. Desse modo, para 
Lukács,  

 
o robusto e seguro sentimento básico dessa forma romanesca 
vem da relativização de seu personagem central, que será 
condicionada, por sua vez, à crença na possibilidade de 
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destinos e com configurações de vidas comuns. [...] Se com 
isso também o personagem central torna-se problemático, sua 
problemática não reside em suas chamadas “falsas 
tendências”, mas precisamente no fato de querer realizar, de 
algum modo, o âmago de sua interioridade no mundo. 
(LUKÁCS, 2000, p. 142). 
 

Ao tratar as personagens como pessoas comuns, o romance 
proporciona a reflexão sobre aquilo que está na nossa intimidade e, ao 
voltarmos nosso olhar para dentro de nós mesmos, esquecendo o mundo 
exterior, temos a oportunidade de primeiramente melhorarmos ou aceitarmos 
aquilo que está inerente ao nosso ser.  Isto posto, teremos condições de nos 
transformarmos enquanto sujeitos e, posteriormente, ter condições de entender 
e aceitar o outro nas relações cotidianas. O gênero romance tem uma relação 
dialética com a história da humanidade, sendo transformado e participando 
ativamente na transformação do homem e seus conflitos com a sociedade da 
qual emerge. 

Ao estudarmos a evolução do romance, devemos destacar a importância 
do espaço como elemento na constituição desse gênero literário. Ganhando 
mais importância ainda, por se tratar da obra Crônica da Casa Assassinada, de 
Lúcio Cardoso. Pois, toda a simbologia do espaço patriarcal da casa dos 
Meneses e, sua influência nas personagens, torna-se crucial para o 
desenvolvimento da análise desta obra.  

O espaço nos dá pistas sobre como o ser humano se comporta no seu 
dia a dia. Mostra-nos, ou melhor, nos revela a intimidade daqueles que o 
habitam. Desta maneira, devemos levar em consideração como nos 
organizamos e construímos nosso próprio espaço, pois, Bachelard nos diz que: 
“É preciso dizer então como habitamos nosso espaço vital de acordo com 
todas as dialéticas da vida, como nos enraizamos, dia a dia, num canto do 
mundo”. (2000, p.200).  

 A casa é o espaço onde o ser humano encontra segurança, sente-se 
livre das pressões do mundo exterior e sonha. Conforme Bachelard: “[...] Se 
nos perguntassem qual o benefício mais precioso da casa, diríamos: a casa 
abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, a casa nos permite sonhar em 
paz”. (2000, p. 201). Observamos também, que cada casa tem suas 
características peculiares que influenciam no comportamento dos seus 
moradores. 

 Seguindo este ponto de vista, Bachelard reflete: “Bem entendido, é 
graças à casa que um grande número de nossas lembranças estão guardadas 
e se a casa se complica um pouco, se tem porão e sótão, cantos e corredores, 
nossas lembranças têm refúgios cada vez mais bem caracterizados”. (2000, p. 
202). Percebemos que o espaço atua de forma que nos faz sonhar, guarda 
nossas lembranças e o tempo já não opera com a mesma intensidade sobre 
ele. Bachelard define que “em seus mil alvéolos, o espaço retém o tempo 
comprimido, o espaço serve para isso”. (2000, p. 202). Na obra estudada, 
verificamos o quanto o espaço da casa dos Meneses atua decisivamente no 
desenrolar da trama, representado a relação conflituosa dos personagens com 
a sociedade.  

Numa obra romanesca, o espaço pode ter o papel de se comunicar com 
as personagens ou, de comunicar algo ao público leitor; com isso, Hall nos 
afirma que: 
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Existem literalmente milhares de experiências que 
inconscientemente nos provam que o espaço é um meio de 
comunicação. No entanto, é provável que não tivéssemos 
consciência desse fato se não percebêssemos que o espaço é 
organizado de forma diferente em cada cultura. (HALL, 1994, p. 
188).  
 

Com esta perspectiva de organização cultural iremos procurar entender 
como este elemento da narrativa, que é o espaço, se destaca na obra de Lúcio 
Cardoso, pois, no romance, Crônica da Casa Assassinada, encontramos uma 
narrativa diferenciada daquelas já vistas nos romances tradicionais. O autor 
enriquece a obra com uma narrativa na qual, muitos críticos literários afirmam 
ser muito difícil separar prosa e poesia. 

 O escritor usa da introspecção psicológica das suas personagens para 
criar um clima tenso e de um suspense raramente encontrado na nossa 
literatura. Para evidenciar tal clima que o romance nos fornece, Fortes ressalta: 

 
A organização temporal, na Crônica da casa assassinada, não 
estabelece um intervalo definido entre os acontecimentos e as 
suas revelações, entremeadas de suspense e de alguns 
elementos da narrativa policial. É como se o texto viesse a 
público não para restabelecer a verdade dos fatos e sim para 
intensificar o seu mistério. (FORTES, 2010, p. 295).  
 

Lúcio Cardoso elabora seu romance usando como narrador os próprios 
personagens, que relatam suas histórias por meio de cartas, diários, 
depoimentos, narrativas e confissões. Isso deixa a obra envolvente e 
misteriosa, deixando claro, o modo como o ambiente afeta as ações 
comportamentais das personagens de forma diferente.  

Parece óbvio que o espaço é um elemento de fundamental importância 
nos estudos desta bela obra, uma vez que, até mesmo o título da obra nos dá 
esta informação. E não é uma pista falsa. Com efeito, a obra nos dá uma rica 
fonte de material para estudarmos o elemento do espaço. 

Quando fazemos uma leitura mais atenta do livro Crônica da Casa 
Assassinada, conseguimos captar algumas pistas que o autor vai semeando na 
sua obra sobre o quesito espaço. Por exemplo, já no primeiro relato contido no 
diário de Betty, a governanta da casa, percebemos o comportamento dos seus 
moradores em relação a casa: “Mas é um modo particular desta família, o de 
evidenciar quando alguma coisa não ocorre bem, refugiando-se nos quartos”. 
(CARDOSO, 1979, p. 45). Sabemos que quando estamos sofrendo com algo, 
precisamos de refúgio. A casa é o refúgio dos Meneses e, ainda mais, 
precisamente, em seus respectivos quartos, eles encontram a proteção que 
necessitam.  

O modelo da casa desta família segue os padrões da casa grande da 
aristocracia rural brasileira e nos diz muito sobre o comportamento da 
sociedade da época e da família Meneses, em particular. Segundo Freyre, um 
grande estudioso das relações sociais travadas no seio da sociedade patriarcal 
brasileira, desde seus primórdios até início do século XX, em relação ao 
conhecimento da sociedade da época, podemos observar que: 
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Nas Casas-grandes foi até hoje onde melhor se exprimiu o 
caráter brasileiro; a nossa continuidade social. No estudo da 
sua história íntima despreza-se tudo o que a história política e 
militar nos oferece de empolgante por uma quase rotina de 
vida: mas dentro dessa rotina é que melhor se sente o caráter 
de um povo. (FREYRE 2004, p 45) 

 
Claro que conhecer o caráter da família Meneses não é tarefa das mais 

simples. E, é com a reflexão sobre a simbologia do espaço, que conseguimos 
subsídios importantes na busca desta compreensão. A casa dos Meneses 
exerce uma força que, de uma maneira ou de outra, age na vida dos seus 
moradores. 

 Na obra analisada, o espaço exerce grande influência nas trajetórias de 
duas personagens centrais, uma vez que são imagens femininas que, com 
trajetórias díspares, representam os arquétipos femininos paradigmáticos 
dessa sociedade patriarcal decadente: Ana e Nina, esposas dos irmãos 
Meneses. Elas são mulheres com personalidades opostas, pois, são diferentes 
em quase tudo. Desde a forma que elas foram educadas, até os próprios 
gestos e atitudes. Para marcar bem estes opostos, o autor Lúcio Cardoso inicia 
o romance com a morte de Nina e o termina com a morte de Ana. 

Porém, no presente trabalho, iremos focar nossos estudos e análises 
somente na personagem Ana, tendo em vista que a mesma representa a 
maioria das mulheres que viviam naquele ambiente, com características 
androcêntricas, habitado pelas famílias aristocratas, no interior de Minas 
Gerais. 

A personagem Ana – esposa de Demétrio, patriarca da família – em sua 
primeira confissão, afirma: “A casa dos Meneses esvaiu-me como uma planta 
de pedra e cal que necessitasse do meu sangue para viver”. (CARDOSO, 
1979, p. 99). Verificamos, nesse ponto, que a casa era carregada de uma força 
e de uma vontade próprias, construída através dos tempos, junto com toda a 
história da família. 

Ao voltarmos nossos olhares sobre a personagem Ana, verificamos que 
o recurso da narrativa em forma de confissão condiz com a repressão e 
sentimento de culpa que se abatem sobre a personagem. Como se percebe 
neste trecho que segue: 

 
Na verdade, nem sei como começar; antes de dar início a está 
confissão – porque assim eu quero que o senhor a tome, 
padre, e só assim meu coração se sentirá aliviado – pensei que 
este seria o meio mais fácil de me fazer compreender, e que as 
palavras viriam naturalmente ao meu pensamento. 
(CARDOSO, 1979, p. 98). 
 

 Ana precisava se livrar, de alguma forma, dos tormentos que sua 
consciência a cometiam. Ela, naquele meio em que vivia, não poderia contar 
nem sequer com uma amiga para ‘desabafar’, poder lhe contar quais eram 
suas angústias e sonhos e, assim, organizar suas ideias. 

 Desta forma, o único meio que ela encontraria para fazer isso seria 
através do inviolável segredo da confissão. Para Freyre (2004), o 
confessionário teria representado na sociedade patriarcal uma espécie de 
“higiene mental”, capaz de livrar muitas mulheres da loucura a que estavam 
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sujeitas devido ao tipo de vida reclusa e opressiva que levavam na clausura 
das casas-grandes. 

 Verificamos que ela foi criada para servir a casa dos Meneses com total 
submissão. Sendo educada, desde menina, para integrar a poderosa e austera 
família, representante do tradicionalismo mineiro, é a personagem que, com 
toda amargura característica de uma mulher criada para não ter vontade 
própria e confinada aos limites da casa, que ela mesma confessa: “Desde 
criança fui educada para atravessar esses umbrais que julgava sagrados, quer 
dizer, desde que o Sr. Demétrio dignou-se escolher–me para sua companheira 
permanente. Eu era menina ainda e desde então meus pais trataram de 
cultivar-me ao gosto dos Meneses”. (CARDOSO, 1979, p. 99).   

Para Freyre, as meninas das casas-grandes, desde pequenas, eram 
moldadas para se tornarem esposas, geralmente aos doze ou treze anos, e 
depois mães de família: “à menina, a esta negou-se tudo que de leve 
parecesse independência. Até levantar a voz na presença dos mais velhos. 
Tinha-se horror e castigava-se a beliscão a menina respondona ou saliente; 
adoravam-se as acanhadas, de ar humilde” (2000: 474-5). Desse modo, Ana 
vivia totalmente submissa a casa e as suas vontades não eram levadas em 
consideração. Com efeito, a própria Ana tinha dificuldades para se perceber 
como pessoa e, em uma das suas confissões, perante a inevitabilidade da 
morte, ela relata: 

 
Nunca sai sozinha, nunca vesti senão vestidos escuros e sem 
graça. Eu mesma (ah, padre! Hoje sei disto, hoje que imagino 
como poderia ter sido outra pessoa – certos dias, certos 
momentos, as clareiras, os mares em que poderia ter viajado! – 
com que amargura o digo, com que secreto peso sobre o 
coração [...] (CARDOSO,1979, p. 99). 

 
De fato, ela começa a perceber que poderia ter uma vida diferente no 

momento em que Nina, uma mulher de vida desregrada da cidade grande, 
casa-se com Valdo, o irmão do meio de Demétrio, e vem morar na chácara.  
Neste momento, há uma espécie de ruptura com a rotina que sacode as 
estruturas da casa dos Meneses. Desse momento em diante, Ana parece ser 
uma sombra de Nina e começa a desejar tudo o que a outra possui. Até 
mesmo o amante de Nina ela deseja e acaba por ter um filho com ele. 

Assim, Ana mostra-se como alguém que não conseguiu nem mesmo 
cometer seus próprios erros, mas sim, copiá-los da sua rival, Nina. Isso se 
evidencia no romance na medida em que, apesar das transgressões cometidas 
na ordem dos acontecimentos da casa, ela não assume a responsabilidade dos 
seus atos como o fato de ter tido um filho por meio de uma relação 
extraconjugal. Por isso, ela rejeita o filho que é criado pela cunhada 
transgressora. Além de nunca ter demonstrado a menor atenção ou afeto pelo 
filho, o fato de André desconhecer a verdadeira origem de seu nascimento, 
leva-o a um avassalador sentimento de culpa, por acreditar que amava e tinha 
uma relação incestuosa com a própria mãe, Nina.  

 
Ah, podia ser que não houvesse nisto nenhuma intenção, que 
fossem simples gestos mecânicos, possivelmente a lembrança 
de uma mãe carinhosa – que sabia eu das mães e dos seus 
costumes! -, mas a verdade é que não podia refrear meus 
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sentimentos e estremecia até o fundo do ser, desperto por uma 
agônica e espasmódica sensação de gozo e de aniquilamento. 
Não, por mais que eu repetisse “é minha mãe, não devo fazer 
isto”, e imaginasse que era assim que todas elas procediam 
com seus filhos, não podia fugir à embriaguez do seu perfume, 
nem à força da sua presença feminina. (CARDOSO, 1979, p. 
194).  

 
Mesmo no momento da sua morte, ela não parecia ser digna de créditos 

para os seus atos. Uma pessoa que foi criada para obedecer aos desejos do 
patriarcalismo rural vigente na casa dos Meneses, parece não ter obtido êxito 
nem mesmo quando quis burlar as normas deste sistema. Como podemos 
observar no Pós-escrito do Padre Justino: “Inclinei-me para cerrar-lhe as 
pálpebras e, não sei, julguei perceber que no seu semblante não havia nenhum 
sinal dessa paz que é tão peculiar aos mortos”. (CARDOSO, 1979, p. 534).  

O viver às sombras dos outros ou, até mesmo, ser esta pessoa dúbia 
que Ana foi, nos parece ter sido o maior fracasso dela, pois, nem mesmo após 
a morte, ela aparentava se redimir de suas culpas. Ou, noutro sentido: sua vida 
demonstra ter sido apagada em um profundo vazio existencial como vemos a 
seguir em mais uma de suas confissões: 

 
Foi por isto que me prendi aos restos da única coisa que para 
mim representou a existência. Foi por isto que passei a 
defender estes restos, como quem defende a imagem da única 
possibilidade de ser feliz neste mundo. [...] Não foi a esperança 
que me fez debruçar tão avaramente sobre este túmulo, pois a 
esperança não existe para mim. (ah, eu sou talvez o único ser 
totalmente sem esperança. Não há tempo para mim, nem 
passado e nem futuro, tudo é feito de irremediável 
permanência. O inferno é assim – um espaço branco sem 
fronteiras no tempo.) Repito, não foi a esperança que me fez 
tão ciosa desses pobres restos: foi a avidez de me justificar, de 
reter entre as mãos as provas mais ineludíveis de que houve 
um instante em que existi realmente. (CARDOSO, 1979, p. 
280). 
 

Com base nos relatos da personagem, podemos comprovar que a 
mesma sofria sérios problemas com sua própria existência. Esse “viver nas 
sombras” a impediam de se reconhecer, de criar sua própria identidade e de 
viver uma vida pautada nos seus próprios sonhos e se realizar, sendo ela 
mesma a autora da sua história.  E ainda nessa luta existencial, Ana chega a 
questionar o Padre Justino dizendo: “Padre, e eu, não estou salva também, não 
pequei como os outros, não existi?” (CARDOSO, 1979, p. 532).  

Talvez seja por isso mesmo que Ana deseja, mesmo que não fosse de 
forma consciente, transgredir todas as regras patriarcais que regiam a casa dos 
Meneses. Porém, o sistema patriarcal acaba por punir quem quer que seja que 
ousasse romper a ordem imposta pelo mesmo. E a punição de Ana foi o peso 
da própria culpa de não ter vivido. 

Sendo assim, Ana, com sua vida extremamente mesquinha e infeliz, 
marcada pela insipidez e repressão, eleva-se a categoria de heroína 
problemática lukasciana, ao questionar, mesmo que diante da inexorabilidade 
da morte, os papéis femininos impostos às mulheres naquele sistema social. 
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Dessa forma, ela contribui para a desagregação moral, simbólica e material da 
casa patriarcal da família dos Meneses, já abalada pela crise econômica que 
atinge irremediavelmente os senhores rurais nas primeiras décadas do século 
XX. 
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RESUMO  
 
O homem quando vive uma realidade que julga contraditória às suas 
expectativas busca a idealização de uma sociedade em que a equidade 
prevaleça. A construção de “outros mundos” constitui o tema de várias 
obras literárias, que tiveram em A Utopia (1516), de Tomas More, seu mais 
singular exemplo. As Viagens de Gulliver (1726), de Jonathan Swift, A 
Rainha do Ignoto (1889), de Emilia de Freitas, A Amazônia Misteriosa 
(1925), de Gastão Cruls, A República 3000 (1930), de Menotti del Picchia, 
entre outras obras, caminham nessa mesma esteira ao longo da qual 
desenvolve-se o texto de More. Com regras pautadas em contraponto ao 
mundo existente, esses espaços utópicos cumprem a função de tecer 
severas críticas aos costumes, leis e valores adotados à época de então. 
Este trabalho propõe uma discussão de como o espaço insular, criado nas 
obras A Rainha do Ignoto de Emilia de Freitas e A República 3000 de 
Menotti del Picchia se configura como um elemento essencial na 
construção desses mundos utópicos presentes nas respectivas obras.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: espaço insular; sociedade; utopia. 
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UTOPIA EM A  
RAINHA DO IGNOTO  
E A REPÚBLICA 3000 
Adriana Gomes Cardozo (UTFPR) 
Orientador: Maurício Cesar Menon (UTFPR) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. A CRIAÇÃO DE NOVOS MUNDOS 
 

Um país justo, no qual prevaleça a igualdade e onde não haja carência 
de qualquer espécie, um lugar para cujo desenvolvimento todos trabalhem de 
forma harmônica e feliz, desfrutando das benesses desse trabalho, tem sido 
objeto, ao longo das eras, do desejo de todos aqueles que acreditam ser 
possível transformar o mundo em algo melhor. 

Essa fuga do real para o idealizado é o foco da obra AUtopia (1516),de 
Tomas More. Por meioda narrativa do personagem Rafael Hitlodeu, um longo 
fio de críticas,construído como contraponto à realidade,vai se estendendo a 
então Inglaterra seiscentista à medida que o autor demonstra como uma 
“sociedade exemplar” deve ser. 

Ao tomar como referência as regras, os costumes, os valores e leis o 
autor tece críticas, por vezes, veladas e, por outras, mais evidentes contra a 
sociedade, a política, o desenvolvimento tecnológico e cultural etc. 

A título de exemplo evidencia-se, aqui, um trecho de A Utopia no qual se 
observa como se davam algumas relações de poder naquela sociedade: “(...) 
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julga contraditória às suas expectativas busca a 
idealização de uma sociedade em que a equidade 
prevaleça. A construção de “outros mundos” constitui o 
tema de várias obras literárias, que tiveram em A Utopia 
(1516), de Tomas More, seu mais singular exemplo. A 
Rainha do Ignoto (1889), de Emilia de Freitas, A 
Amazônia Misteriosa (1925), de Gastão Cruls, A 
República 3000 (1930), de Menotti del Picchia, entre 
outras obras, caminham nessa mesma esteira ao longo 
da qual desenvolve-se o texto de More. Com regras 
pautadas em contraponto ao mundo existente, esses 
espaços utópicos cumprem a função de tecer severas 
críticas aos costumes, leis e valores adotados à época de 
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Nenhum magistrado se mostra orgulhoso ou temível. Chama-lhes pais, e de 
fato, agem como tal. Os cidadãos prestam-lhes as devidas homenagens, 
espontaneamente sem qualquer coação” (MORE, 2008, p. 89).  

Nesse trecho o autor com o exemplo da Ilha da Utopia critica a maneira 
como a realeza inglesa se impunha superior ao seu povo, visto que os 
governantes obtinham obediência e servidão por meio do medo, oriundo das 
severas penas aplicadas aos que transgrediam as regras daquela sociedade e 
também pela forma de possessão com que se colocavam no direito de decidir 
sobre a vida das pessoas, inclusive sobre seus bens. Na ilha da Utopia a 
liderança existia para que a sociedade caminhasse e assim se mantivesse 
organizada, mas não como um meio de exploração em que muitos trabalhavam 
para que outros poucos dominassem.Mas não são apenas as relações 
travadas entre as personagens que apontam as diferenças entre tais 
sociedades, todo o cenário, os objetos, as casas, as tecnologias empregadas 
colaboravam para distinguir os espaços. 

Embora, curto, o texto de More aborda os principais temas político-
sociais relativos a sua época e solidifica uma tendência, a de se criar 
ficcionalmente sociedades “perfeitas”, já presente em A República(século IV 
a.C.) de Platão. 

Nesse espírito de buscar soluções para um presente tão contraditório 
aos seus ideais, outros autores também expuseram os seus modelos de 
organização social como emA Cidade do Sol (1623), de Tomás Campanella e 
A Nova Atlândida (1627, publicação póstuma), de Francis Bacon, entre tantas 
outras que ocuparão a era moderna na Europa. 

No Brasil, algumas obras também se alinharam, direta ou indiretamente, 
a essa ideia de criação utópica. Isso pode ser percebido nas obrasA Rainha do 
Ignoto(1889) de Emilia de Freitas e A República 3000(1930) de Menotti del 
Picchia, histórias em que tal espaço ideal, utópico, é retomado. Nesses dois 
romances não só a temática é retomada, como também a construção do 
espaço utópico preferencial – o da ilha. 

Ao se pensar na questão do espaço, deve-se perceber, primeiramente, 
que o próprio termo utopia é formado por um prefixo (u) e um substantivo 
(topos) que significa lugar. Essa ideia de lugar ou espaço, portanto, torna-se 
essencial na observação de algumas análises que sejam feitas em torno de 
obras que se enquadrem dentro das utopias.  O espaço apresentado nelas é 
um influente e indispensável elemento narrativo na construção das mesmas, 
sendo a partir dele que se constrói toda a noção dos elementos idealizados. 

Diante dessa perspectiva o presente artigo pretende analisar como o 
espaço insular, presente nas duas obras da literatura brasileira aqui referidas,é 
construído e de que forma essas utopias brasileiras convergem uma para a 
outra ou divergem entre si. 
 
 
2. O ESPAÇO LITERÁRIO 
 

A análise do espaço na literatura ainda é algo novo e pouco explorado 
segundo Borges (2007). O tema tornou-se notório nos últimos trinta anos, uma 
vez que até então toda atenção era dada ao personagem e ao enredo: “(...) 
Para Lucien Godman (1976 apud BORGES, 2007, p.12), até o século XIX as 
narrativas priorizavam os feitos do herói, suas andanças, sua história, isto é o 
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desenrolar do tempo(...)” Ainda segundo Borges (2007) as narrativas passaram 
a apresentar estruturas mais complexas que demandavam interações mais 
estruturadas entre personagem e espaço e, como consequência, da 
valorização do espaço na literatura a teoria literária também passou a valorizá-
lo. 

De forma simplificada a análise do espaço na literatura se justifica, pois 
nele é que as personagens estão contidas, as ações são travadas e se 
desencadeiam. Mas não podemos nos deter somente no superficial, naquilo 
que os olhos podem ver de imediatoou naquilo que seria facilmente perceptível 
e evidente. O espaço participa intensamenteda narrativa, por muitas vezes 
como uma representação simbólica ajudando a contá-la e,em alguns 
casos,com a função de interferir no seu desenrolar para torná-la complexa e 
rica. 
 
2.1. O isolamento territorial 
 

A obra A Rainha do Ignoto, de Emilia de Freitas, é um romance que, 
embora próximo da estética romântica, apresenta certo teor psicológico que 
explora temas relacionados à“alma feminina” e à condição de vida da mulher 
na sociedade patriarcal; a fabulaçãodo romance revela, segundo Alcilene 
Cavalcante na apresentação que faz do livro na contracapa da edição de 2003, 
“(...) uma sociedade secreta de mulheres, hierarquicamente organizada em 
uma ilha da costa nordestina do Brasil, denominada Ilha do Nevoeiro, que 
mantém aparatos em várias regiões do Império e negócios internacionais, 
sendo tudo ambientado no século XIX. Essa ilha era governada por uma rainha 
que recrutava paladinas ao seu reino a partir do sofrimento vivenciado por elas 
no cotidiano. Tal sofrimento seria decorrente de violência, de solidão e de 
desamor.” 

A Rainhacriana Ilha do Nevoeiro o seu espaço idealizado, a sua utopia 
particular. “A Rainha do Ignoto era uma criatura extraordinária, 
incompreensível, que possuía uma fortuna imensa, numa ilha muito perto da 
costa, mas que nunca navegante algum deu com o caminho para lá chegar”. 
(FREITAS, 2003, p. 159). 

Um dos primeiros aspectos serem notados aqui é o nome ilha do 
nevoeiro que remete àquilo que está encoberto, escondido, ao indecifrável e 
pouco acessível. Por isso a ilha ser um topos recorrente na literatura romântica, 
pois é a ilha que guarda o exotismo e o desconhecido, tornando-se um lugar 
ideal para aventuras de toda ordem. Nesse sentido, vale lembrar a obra A Ilha 
do Tesouro (1883), clássico de aventura do escritor Robert Louis Stevenson, 
ou até mesmo A Moreninha (1844) do brasileiro Joaquim Manuel de Macedo. A 
ilha do livro de Emília Freitas, contudo, além de guardar esse aspecto caro aos 
românticos, também remete, mais indireta que diretamente, à ilha de A Utopia 
criada por More. 

Entremeando a narrativa com elementos fantásticos, Emília Freitas 
constrói sua personagem protagonista como uma peculiar criatura idealizadora 
de um mundo perfeito para si e que este, para assim se manter, deveria ser 
acessível somente àqueles que como ela compartilhavam das suas ideias de 
justiça e de organização social. Quem não acreditava na força e no poder da 
mulher em administrar sua vida e em comandar seu destino não era digno de 
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participar dessasociedade, portanto seus olhos jamais se abririam para 
visualizar o que havia por detrás do nevoeiro. 

A criação dessa sociedade idealizada e utópica para os padrões do 
século XIX obedece, no que diz respeito à topografia, ao legado de More e da 
tradição literária das utopias: 

 
Esse modelo de uma terra cercada de águas, de limites 
precisos, mesmo que desconhecidos, parece ter sido o modelo 
ideal para as utopias. Ou, pelo menos, predominou a 
concepção de uma terra distante, cercada de algum acidente 
geográfico natural (oceanos e mares, montanhas, florestas ou 
desertos) ou construído (muralhas). (CARVALHO,2011, p. 39) 

 
Algo perceptível nas utopias, em geral, é que o aspecto insular corrobora 

para a construção de uma sociedade diferenciada, pois seus limites 
geográficos tornam-se definidos uma vez que isolados por algum elemento, 
quase sempre a água, o que permite a não interferência de idéias avessas às 
do lugar utópico. Paralelamente a isso, nota-se também que na maior parte das 
utopias é necessário criar o espaço real em contraponto com o ideal, algo já 
trabalhado no texto de More; o retorno ao mundo real é condição para o 
estabelecimento do contraponto entre as condições vivenciadas e as condições 
almejadas. 

Nesse sentido nada poderia fazer a rainha do livro de Emília Freitas se 
não dispusesse do seu espaço particular, isolado e ignoto (conforme o título do 
livro). No século XIX, quando ainda predominava como valor absoluto a 
condição submissa da mulher na sociedade, levantar bandeiras relativas à 
emancipação de gênero seria considerado quase uma insanidade. 

Isso nos mostra a importância do isolamento na construção do mundo 
idealizado. Importante ressaltar que, no romance da escritora, o acesso à Ilha 
do Nevoeiro também é restrito a alguns “escolhidos”, pois se ali fosse livre a 
entrada ela correria o risco das sanções sociais que aliadas ao convívio comas 
pessoas comunsaos poucos “contaminaria sua sociedade”. 

Como meio de demarcação de limite e proteção do seu espaço a Rainha 
do Ignoto utilizava a hipnose. De forma que somente o seu grupo de mulheres 
tinha acesso e conhecimento da ilha: 

 
-Nem o senhor nem ninguém, sem a precisa explicação 
poderia acreditar que existisse uma ilha nas condições desta, 
tão próxima da costa, e que nunca navegante algum de nação 
alguma a terra desse notícia dela. Pois bem, é o hipnotismo 
que lhes fecha os olhos para tudo, mas os abre para ver um 
denso nevoeiro! Montões de vapores convertidos em tromba, 
muitas vezes carregada de raios! Já tem havido tripulações 
que, com receio de irem ao fundo, tem querido romper a 
tromba imaginária a tiros de peças; mas que contentam-se com 
evitá-la e passar ao largo. (FREITAS, 2003. p. 211 e 212). 
 

Dessa forma, garante-se a equidade relativa a esse universo feminino, 
povoado por mulheres que sofreram de uma forma ou de outra com a opressão 
masculina e com os ditames da sociedade patriarcal. 

Enquanto isso na obra A República 3000, de Menotti Del Picchia, tudo 
se passa em pleno sertão do estado de Goiás, onde se narra a experiência do 



 

 275 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

capitão Fragoso e do seu auxiliar Maneco em um lugar onde habitam seres que 
não mais são humanos, mas sim criaturas evoluídas que se isolaram e 
passaram a viver em um ambiente permeado pela alta tecnologia; nessa 
república tudo gira em torno do desenvolvimento tecnológico, a qualquer custo 
ou preço, por isso a sociedade não ser mais constituída de humanos, mas sim 
de criaturas, ao que parece desprovidas de quaisquer sentimentos ou traços de 
humanidade. 

A forma de isolamento dessa república não é feita pela água, como no 
romance de Emília Freitas, ela é sim constituída por uma barreira de energia, 
também invisível, que acaba por impedir aqueles que tentam ultrapassar os 
limites daquela sociedade: “(...)Era uma misteriosa fronteira elétrica, riscada no 
coração do sertão brasileiro por mãos invisíveis e prodigiosas” (DEL PICCHIA, 
s/d, p. 36). 

Essas criaturas evoluídas descobriram que: “(...) a eletricidade é uma 
força ambiente.Basta revelá-la. A atmosfera torna-se seu veículo, o filamento 
normal para a retenção e revelação de energia” (DEL PICCHIA, s/d, p. 43). 
Com essa descoberta elas aboliram a roda, a indústria e o combustível o que 
permitiu a liberdade de evoluir tecnologicamente. Com tamanho 
aparatotecnológico de que dispunham tais criaturas, poderiam elas dominar a 
raça humana, mas tal atitude não contemplava os objetivos dessa civilização. 
Eles preferiram o isolamento dos humanos para assim focar no objetivo 
principal que era superar-se a si mesmos e não praticar a expansão do seu 
território e domínio como claramente prefeririam os humanos com os seus dois 
mil anos de atraso, segundo os mesmos.  

Esse romance de Menotti Del Picchia poderia ser classificado como uma 
utopia tecnológica, pelo fato de exaltar a eletricidade como o grande agente de 
desenvolvimento de uma nação, capaz de operar fatos mirabolantes. É de se 
notar, ainda, que indiretamente o escritor deixa entrever algumas críticas a 
esse sistema, uma vez que totalmente desumanizado e reificado. Del Picchia o 
faz, contudo, com certa cautela, diferente do que fará Aldous Huxley em sua 
distopiaAdmirável Mundo Novo (1932) – romance no qual se mostram os 
efeitos nefastos sobre o homem da tecnologia pela tecnologia, do 
desenvolvimento tecnológico que não leva em conta os fatores humanos. 
 
2.2. Personagens em simbiose com o espaço 
 

Nas obras em discussão as personagens corroboram na construção do 
universo ficcional utópico, de forma que não dirigem sua história, mas ao 
contrario são conduzidas e moldadas pelo meio que as cerca. Em A Rainha do 
Ignoto as habitantes da ilha e paladinas do bem possuem um perfil muito 
semelhante: mulheres que sofreram, que foram diminuídas e machucadas pelo 
sexo oposto e que, ao serem resgatadas do “universo real”, nos chamados 
“assaltos do bem”, para o espaço utópico puderam ser curadas afetiva e 
fisicamente,e após algum tempo se dispuseram a salvar outras que se 
encontravam na mesma situação degradante pela qual elas já haviam passado 
“(...) Dentro de três dias partiremos para os assaltos do bem, vamos guerrear a 
injustiça, proteger o fraco contra o forte, entrar nos cárceres para curar os 
enfermos, lançar-nos as ondas para salvar os náufragos(...)” (FREITAS, 2003, 
p. 189). 



 

 276 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

A Ilha do Nevoeiro funcionava como um refúgio para as mulheres 
sofredoras que tinham a sorte de serem acolhidas, assim toda a sua estrutura 
seja física e humana era voltada para atender a essas mulheres. Na República 
3000 não encontramos tamanho altruísmo entre suas personagens, uma vez 
que a república possui outro caráter: a evolução por meio da tecnologia. Esta 
deixou seus habitantes desvinculados de sentimentos uns para com os outros; 
tamanha evolução lhes permitiu inclusive em interferir emseus próprios corpos: 

 
(...) O domínio técnico das forças físicas indomáveis havia lhes 
facultado paralisar a própria elaboração fisiológica em 
determinados setores do mapa orgânico! Mais que isso: havia-
lhes permitido a autoplastia, criando novos órgãos e novos 
sentidos, como a hélice para o vôo, a televisão, a teleaudição, 
a telenergia...(...)(DEL PICCHIA, s/d, p. 56). 
 

Eles não apresentavam quaisquer vestígios deinterrelações como os 
humanos, eram muito parecidos com máquinas, moravam em casas de metal, 
pareciam desprovidos de emoções e quando havia motivos para que elas 
transparecessem isso se dava por meio de silvos. O ambiente apesar de super 
tecnológico em nenhum trecho remete a acolhimento, embora provido de tudo 
que havia de melhor. 

Tais seres monstruosos aos olhos do Capitão Fragoso e Maneco na 
verdade viam a estes como monstros, conforme demonstra o recorte: “Para os 
cidadãos da República 3000, o resto da humanidade é monstruosa, porque 
persiste a fórmula embrionária e bárbara do homem ignorante da cultura 
superior”(DEL PICCHIA, s/d, p. 60). Tamanha evolução não permitiu a eles 
reconhecerem nem a acolherem o diferente no outro. 

 
2.3. Duas ilhas e duas utopias 
 

As ilhas utópicas configuraram-se nas obras analisadas como 
verdadeiros refúgios de ideais que jamais seriam permitidos crescer e ascender 
em meio as sociedades a que fizeram referência. 

Em A Rainha do Ignoto mostrou-se toda a força, a capacidade, a 
sagacidade da mulher livre da pressão masculina, ainda que para isso tal 
mulher precisasse ser curada dos males do patriarcalismo. A ilha do Nevoeiro 
atuou como um santuário que permitia a essas mulheres uma restauração em 
suas vidas. Nesse sentido vale ressaltar a importância crítica do texto de Emília 
Freitas, pelo fato de trazer à discussão problemas de gênero em uma época 
em que isso ainda não tinha muita voz ou vez. 

A República 3000 traz um reflexo de outra realidade histórica vivida: 
industrialização e modernização do país. A república se isolou para ascender 
tecnologicamente. Ela não dispunha de espaço para seres com dois mil anos 
de atraso, exceto em seu museu como amostra da história. A ilha cercada por 
barreiras de energia tornou-se um meio para conquista de algo maior, ela 
representava apenas mais um passo a ser superado nos degraus da evolução 
a que se propunha aquela sociedade. Os seres que a criaram não se 
preocuparam na sua perpetuação, eles simplesmente a utilizaram até alcançar 
seus objetivos que foi a evolução máxima da espécie com o vôo sideral, o que 
significou a transcendência deles mesmos. 
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Interessa notar que a utopia criada por Menotti Del Picchia surge numa 
época em que o Brasil implantava, ainda de forma um tanto tímida, sua 
industrialização. O desenvolvimento era um sonho acalentado não só pelos 
industriais, mas também pela elite intelectual do primeiro quartel do século XX. 

Enquanto Emília Freitas constrói sua utopia pelo viés social, Menotti Del 
Picchia o faz pelo viés do desenvolvimento tecnológico. Ambos os textos, no 
entanto, cumprem o papel de se configurarem como contrapontos às realidade 
circundante. 
 
 
3. UM PONTO FINAL: O RETORNO AO “REAL” 
 

Seguindo o modelo narrativo legado por Tomas More em A Utopia, A 
Rainha do Ignoto e A República 3000 também colocam um ponto final em suas 
utopias. Após toda a incursão dos narradores nas singulares sociedades, o 
tempo vivenciado, as observações feitas, os conflitos vividos devido às 
diferenças do seu “real” com o utópico, sempre chega o momento do retorno. 

No romance de Emilia de Freitas o narrador, Dr. Edmundo, adentroua 
Ilha do nevoeirosomente com objetivo de conhecer a misteriosa criatura “A 
Rainha”; lá vivenciou momentos de muita apreensão por estar sob um disfarce, 
ele era Odete: uma camareira muda da rainha. Por estar lá, acompanhou todo 
o desfecho martírico da rainha e posteriormente o fim da ilha com o naufrágio e 
eternização do segredo: a existência de uma sociedade secreta de mulheres.  

 
Uma enorme coluna de fumo aberta em forma de leque elevou-
se às nuvens. Depois, línguas de fogo vermelhas iam 
crescendo em lençóis de chamas movediças, que dançavam 
no espaço. As águas daquele mar ficaram em ebulição, 
cresceram até formar uma enorme montanha que subiu e 
desceu repentinamente, para engolir tudo que lhe ficava ao 
alcance.A ilha do nevoeiro era de origem vulcânica; 
desapareceu no seio do oceano, como a Rainha no meio do 
infinito(FREITAS, 2003, p. 415 e 416). 

 
Em a República 3000, Maneco e Capitão Fragoso entraram na “ilha” e 

ora se deslumbraram, ora se assustaramante as inovações tecnológicas bem 
como àforma de vida e aparência dos seres evoluídos. Tratados como 
prisioneiros e sem expectativas de retorno empreenderam uma fuga como 
meio de retorno ao seu “real”. As criaturas evoluídas que tinham alcançado o 
ápice da evolução também já não habitariam a República 3000, não fazia 
sentido que eles permanecessem lá. 

Os narradores de ambas obras retornaram ao seu “mundo real” com 
vivências singulares, mas que em nada lhes ajudou a mudar o seu meio. Assim 
como Rafael Hitlodeu de A Utopia restaram a eles memórias para contar. 
Importante observar que esses narradores apesar de viverem em sua época 
tinham mentes abertas para acolher e admirar em seu interior o que asilhas 
utópicas tinham de bom e inovador. Essas personagens simbólicas figuraram 
como ponte de acesso entre as ilhas e as sociedades nas quais estavam 
inseridas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Embora as obras eleitas para análise e discussão pertençam a períodos 
históricos distintos, A Rainha do Ignoto, século XIX, e A República 3000, século 
XX, elas estão unidas por retratarem o desejo de uma sociedade diferente, 
justa talvez aos olhos do autor.  

A obra A Rainha do Ignoto por ser de escritora feminina se preocupa em 
mostrar a situação sufocante da mulher na sociedade patriarcal, pautada em 
sentimentalismo e desejo de superação da condição feminina. 

A República 3000, por sua vez, aborda uma temática mais ligada ao 
desenvolvimento tecnológico; a obra foi escrita no período do início da 
industrialização no país. O autor se preocupa em retratar um mundo tomado 
por seres quase máquinas que se desumanizaram em busca da evolução dos 
seus corpos, mentes e espíritos. A comparação entre as duas obras permitiu a 
visualização de como pessoas em tempos e espaços tão distintos ansiavam 
por um objetivo comum: um lugar melhor para viver. 

A construção do espaço utópico em terreno insular além de isolá-lo do 
seu objeto de referência e crítica, também se mostra como uma condição 
essencial para a sua manutenção, esse ponto ficou claro pois todas as utopias 
estudadas para a construçao do artigo de alguma forma dispunham do 
isolamento. 

Por fim as ilhas apresentadas nas narrativas não podem ser vistas 
apenas como pedaços de terra, isolados de alguma forma, que abrigaram 
sociedades idealizadas. Elas também devem ser olhadas como a expressão da 
expectiva de um futuro diferente às sociedades as quais estabeleceram seus 
contrapontos, concebidas por pessoas que em meio ao “caos” conseguiam 
antever fatos e mudanças que somente se estabeleceriam décadas a frente. 
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RESUMO  
 
A partir do século XVIII, na Europa, é perceptível, de forma cada vez mais 
acentuada, uma antítese entre o progresso tecnológico e as diferenças 
sociais que se acentuam. Esse cenário se faz propício para que autores 
desenvolvam suas críticas por meio da criação de uma variante dos 
mundos utópicos: surgem as antiutopias, ou distopias, como passaram a 
ser chamadas mais tarde no século XX obras como. Admirável Mundo 
Novo (1932), de Aldous Huxley, e 1984 (1949) de George Orwell. Nas 
distopias, criam-se mundos fictícios, geralmente opressores, onde reina a 
violência e a desesperança. O que se vê, portanto, não é mais um lugar 
ideal (contraponto da realidade) como se apresentam nas utopias, mas sim 
uma projeção, de forma exacerbada, do mundo em que se vive. Não Verás 
País Nenhum (1981), de Ignácio de Loyola Brandão, permanece como uma 
das distopias brasileiras mais conhecidas e lidas até então; um dos 
enfoques desse romance recai sobre a questão da natureza cujos recursos 
foram depredados e esgotados pelo homem. Este trabalho busca analisar 
as imagens sobre essa natureza, evidenciando de que forma isso constitui 
uma das linhas básicas da construção do espaço nesse romance.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: distopia; natureza; espaço. 
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1. NATUREZA E ECOLOGIA – DO MITO À CIÊNCIA 

 
Natureza, segundo o dicionário Houaiss (2001), é definida como: “/ê/ s.f. 

1 o mundo material, esp. aquele em que vive o ser humano e existe 
independentemente das atividades humanas 2 o conjunto de elementos 
(mares, montanhas, árvores, animais etc.) do mundo natural 3 cenário natural 
<apreciar a.n.> 4 o universo, com todos os seus fenômenos 5 somatório das 
forças ativas em todo o universo, (...)” (p. 1998).  

RESUMO: A partir do século XVIII, na Europa, é 
perceptível, de forma cada vez mais acentuada, uma 
antítese entre o progresso tecnológico e as diferenças 
sociais que se acentuam. Esse cenário se faz propício 
para que autores desenvolvam suas críticas por meio da 
criação de uma variante dos mundos utópicos: surgem as 
antiutopias, ou distopias, como passaram a ser 
chamadas mais tarde no século XX obras como. 
Admirável Mundo Novo (1932), de Aldous Huxley, e 1984 
(1949) de George Orwell. Nas distopias, criam-se 
mundos fictícios, geralmente opressores, onde reina a 
violência e a desesperança. O que se vê, portanto, não é 
mais um lugar ideal (contraponto da realidade) como se 
apresentam nas utopias, mas sim uma projeção, de 
forma exacerbada, do mundo em que se vive. Não Verás 
País Nenhum (1981), de Ignácio de Loyola Brandão, 
permanece como uma das distopias brasileiras mais 
conhecidas e lidas até então; um dos enfoques desse 
romance recai sobre a questão da natureza cujos 
recursos foram depredados e esgotados pelo homem. 
Este trabalho busca analisar as imagens sobre essa 
natureza, evidenciando de que forma isso constitui uma 
das linhas básicas da construção do espaço nesse 
romance. 
 
PALAVRAS-CHAVE: distopia; natureza; espaço. 
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As explicações dadas ao verbete se configuram de maneira ampla e  
apontam para os contornos daquilo que se conhece e se reconhece por 
natureza na contemporaneidade, época na qual vigoram e ocupam lugar de 
destaque as discussões em torno do pensamento e das ações ligadas à 
ecologia – termo, hoje, indissociável das ideias formuladas em torno da 
natureza. 

Por outro viés, ao se observar a abordagem mítica em relação a esse 
tema, tem-se, ao menos, duas explicações presentes em mitos fundadores da 
tradição pagã e cristã que ampliarão o círculo de entendimento sobre o termo, 
fornecendo a ele um outro aspecto, mais subjetivo e, comumente, apropriado 
pelas artes em geral. 

Segundo a mitologia grega, Gaia ou Geia (deusa terra) possuía uma 
poderosa capacidade geradora independente, dela advindo, dentre outras 
cosias, as Montanhas, os Pontos e Urano com o qual, mais tarde, gerou os 
doze titãs. Sua importância e significado são tamanhos que, no panteão das 
divindades, só vem precedida pelo Caos. É a partir dela que tudo nasce e que 
os conflitos titânicos se estabelecem, surgindo, assim, os deuses muitos dos 
quais representam as forças motrizes da própria natureza. A Terra, grande 
mãe, abriga todas essas forças em seu ventre, por isso torna-se também 
doadora da vida e da morte. 

 Os elementos naturais que dela advêm tanto podem aparecer em 
conjunção como em disjunção com o homem, tudo dependerá da 
(in)disposição dos deuses que regem determinadas forças. Se é o mar que 
transporta Ulisses para a guerra da qual sairá vitorioso, também é o mar 
instigado por um Poseidon furioso que impedirá o retorno do herói a Ítaca. 
Parte considerável dos mitos gregos está diretamente ou indiretamente ligada à 
natureza ou aos seus elementos; na quase ausência das explicações 
científicas, o mito, atemporal, dá conta de preencher certas lacunas no campo 
do conhecimento, procurando levar o indivíduo a compreender, organizar e 
compensar melhor o mundo em que habita e a si mesmo. 

Na tradição judaico-cristã a concepção sobre a natureza aparecerá 
atrelada aos escritos bíblicos e percorrerá todo o cânone, do Antigo ao Novo 
Testamento. É de se notar, a título de exemplo, que a narrativa bíblica do 
Gênesis começa explicando de que forma a natureza e seus elementos são 
criados; na outra ponta, no livro do Apocalipse, aparece, entre tantos outros 
fatores, a ideia de uma natureza convulsa cujos elementos são conclamados a 
participarem do destino final do planeta Terra. 

 Dentro dessa tradição, porém, uma das percepções mais interessantes 
que se tem é a da natureza como obra da criação divina que, segundo a 
narrativa bíblica, engloba todos os elementos presentes no céu, na terra e no 
mar, inclusive o próprio homem, último ser criado, mas ao qual foi dado o 
domínio sobre o restante da criação. 

 Após o ato de criação divina, a natureza será evocada no Gênesis como 
espaço paradisíaco, na representação do Éden, o jardim das delícias, onde o 
homem e a mulher habitam e têm comunhão com Deus na viração do dia. É 
desse jardim de que também nos fala Milton (1608) em seu Paraíso Perdido 
(1667): 

 
(...) 
Nossos primeiros pais observa logo, 
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Inda os únicos dois da espécie humana, 
Colhendo em um jardim, delícias todo, 
De alegria e de amor imortais frutos, 
Inexausta alegria, amor sem zelos,  
Possíveis só nesse ermo abendiçoado 
(...) (2002, p.113) 

 
Curiosamente, após a queda do homem, um dos castigos impostos a ele 

e a sua mulher é a perda desse locus paradisíaco e ideal para uma terra 
amaldiçoada, que produz cardos e espinhos, a qual o homem deveria cultivar 
para extrair dela o seu sustento e o de sua família. Um dos castigos impostos 
por Deus, portanto, diz respeito à relação entre homem e natureza que passará 
a ser conturbada e complicada. É também por meio da natureza e de seus 
elementos que Deus quase faz desaparecer o elemento humano do planeta na 
narrativa do Dilúvio. Ao longo de toda a bíblia torna-se perceptível a reiteração, 
por meio de narrativas ou poemas, de ser a natureza elemento da criação 
divina bem como de ser regida por Deus dentro dos mais variados propósitos. 

Tanto na tradição grega quanto na cristã, portanto, é de se observar que 
a terra e a natureza figuram em lugar de destaque proeminente, como também 
em ambos os casos são representadas de forma dúctil, quando de sua relação 
com o ser humano. Elas, nessas tradições, representam a organização divina 
proveniente do caos; em vista disso representam elas o ordenamento do 
mundo, o princípio pelo qual a vida se estabelece.   

 Paralelamente às narrativas míticas, na era moderna, a partir do século 
XVI, são desenvolvidos conceitos e ideias sobre natureza que contarão com 
maior amparo de aporte científico. No século XVII, surge o naturalista Antonie 
van Leeuwenhoek (1632-1723), holandês, nascido e falecido em Delft, Países 
Baixos. Esse cientista e servidor público, inventor do microscópio e criador da 
microbiologia, criou por meio de seus estudos a tese da geração espontânea 
para o surgimento dos seres inferiores, desenvolvendo assim o instrumento 
que foi melhorado por Robert Hooke (1635-1703) e, anos depois, pelos 
pesquisadores alemães Matthias Jacob Schleiden (1804-1841) e Theodor 
Schwann (1810-1882), observando que a célula, descoberta por Leeuwenhoek, 
fosse reconhecida como essencial à vida.  

Em meados do século XIX, paralelamente aos avanços em torno dos 
estudos sobre a natureza, o termo ecologia, originário do alemão Ökologie, 
surge definido, pela primeira vez, por Ernst Haeckel; como PINTO-COELHO 
(2000, p.12) explica em seu livro, Haeckel a definiu como “a ciência capaz de 
compreender a relação com o seu ambiente”. Para Haeckel, a relação animal 
com qualquer composto, sendo orgânico ou inorgânico, era ecologia ou 
natureza. Ernst Haeckel foi um discípulo de Charles Darwin: “Darwin (1859) e 
Malthus (op. cit.) mudaram a idéia platônica de que a natureza sempre esteve 
em ‘equilíbrio perfeito’” (PINTO-CHOELHO, 2000, p.11), com argumentos 
como, a seleção natural, a luta pela existência e a competição devido à 
pressão populacional. Dessa forma, Darwin e Malthus mostraram que a 
natureza está sempre mudando.  

O avanço que Darwin e Malthus tiveram em seus estudos, apesar de 
sua ideia principal ser a de que o homem compartilhou com o macaco um 
ancestral comum, foi o de mostrar que, conforme o habitat muda, as espécies 
tendem a se adaptar ao meio. Nessa esteira surge como exemplo o ser 
humano, que é um dos animais mais adaptados, pois, após anos afeito a 
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mudanças na natureza, ainda consegue ser a espécie que “domina” o planeta 
Terra. 

 Segundo o professor Doutor Charles J. Krebs, da University of British 
Columbia, em seu livro Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and 
Abundance, 2001, Charles Elton, em seu pioneiro livro Animal Ecology, 1927, 
definiu ecologia como história natural científica, o que traz alguns problemas 
por ser um termo muito amplo. Outra definição, porém, mais aceita e 
epistemologicamente correta, é aquela que a ciência ecológica busca e estuda: 
“A clear and restrictive definition and function of nature: Ecology is the scientific 
study of that distribution and abundance of organisms”, segundo Andrewartha 
(1961 apud KREBS, 2001, p.2)  

Na ciência, as discussões sobre natureza e ecologia têm evoluído e se 
modificado à medida que avançam as pesquisas e as descobertas; pensar 
sobre esses temas constitui uma das “preocupações” do homem 
contemporâneo, embora, em termos de ações práticas relativas ao ambiente 
natural, ele ainda deixe muito a desejar.  

No campo da representação artística, a imagem e o tema da natureza se 
fazem presentes nas mais diversas formas de manifestação do espírito criativo 
humano. As artes plásticas incorporaram, por exemplo, desde há muito tempo, 
a natureza como um dos elementos essenciais de seu corpus, aparecendo 
representada ora de maneira mais realista, ora de maneira mais idealizada; por 
vezes pode assumir o papel de natureza morta, por outras sugerir espaços 
oníricos. Há uma infinidade de possibilidades no que tange ao tema, uma vez 
que as artes plásticas apelam, primeiramente, mas não unicamente, para a 
percepção visual. 

Mesmo outras formas de representação artística de caráter menos 
visual, como a música, também elegeram a natureza como tema de algumas 
obras monumentais. A título de exemplo vale citar As Quatro Estações (1723), 
obra-prima de Antonio Vivaldi (1678 – 1741), ou a Sinfonia Número 6 – 
Pastoral (1807-1808) de Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) apenas como 
duas entre tantas composições que expressaram, por meio dos recursos 
sonoros, imagens sobre a natureza. 

A literatura, por sua vez, também não economizou no que diz respeito ao 
assunto. Ozíris Borges Filho em seu livro Espaço & Literatura – Introdução à 
Topoanálise (2007) conceitua: 

 
Isto é, por natureza, entendem-se os espaços não construídos 
pelo homem. Espaços tais como: o rio, o mar, o deserto, a 
floresta, a árvore, o lago o córrego, a montanha, a colina, o 
vale, a praia, etc. Esses espaços devem ser inventariados e 
estudados dentro de seus múltiplos efeitos de sentido na obra 
literária. (p. 48-49) 
 

Essa natureza aparece, às vezes, com mero status de pano de fundo ao 
desenrolar de uma ação. Em outros casos, como o da poesia árcade, ela pode 
figurar como o locus amoenus, lugar idílico de refúgio. Por outro lado, de forma 
mais intensa, pode assumir papel coadjuvante ao das personagens, dialogando 
com o universo interior delas, entrando em consonância ou dissonância com 
elas. Em Iracema (1865), de José de Alencar, por exemplo, é de se observar, 
entre tantos outros momentos, a cena em que Iracema se entrega a Martim: a 
união sexual não é abordada diretamente, apenas sugerida; todavia, paralelo a 
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isso, é descrita com riqueza de detalhes a natureza repleta de odores e 
movimentos sendo “fecundada”, acolhedora do frêmito da vida, da existência. A 
natureza, nesse caso, não só compartilha de maneira análoga com o ato 
realizado pela protagonista do livro, como também ajuda a revelá-lo ao leitor. 

Trilhando as ideias expostas até aqui, pretende-se realizar uma análise 
sobre como a natureza/ecologia é trabalhada no livro Não Verás País Nenhum 
(1981) do escritor Ignácio de Loyola Brandão, observando-se de que forma ela 
se torna um elemento essencial ou não para a constituição do enredo desse 
romance.  
 
 

2. UM ROMANCE ECOLÓGICO?  

 
 Antes de qualquer tipificação mais ligada aos pressupostos da 
ecocrítica, deve-se salientar que Não Verás País Nenhum enquadra-se, 
completamente, naquilo que se convencionou chamar de distopia literária. 
Como o termo distopia ocorre como antítese ao de utopia, faz-se necessário, 
aqui, um breve histórico dessas categorias que geraram um bom número de 
obras que dentro delas se encaixa. 

Ao publicar, em 1516, A Utopia, Thomas More solidificava uma ideia, 
presente também em A República (século IV a. C.) de Platão, que é a criação 
de uma sociedade fictícia, alternativa, onde o modo de viver satisfatório 
contrastava fortemente com a sociedade do mundo real. Ao criarem mundos 
utópicos, os escritores pretendiam, na maioria das vezes, estabelecer críticas à  
sua época, à forma política vigente, ao comportamento das pessoas face aos 
problemas enfrentados, à organização social entre outros. Tais mundos, 
portanto, não são idealizados apenas como uma forma de evasão ou como 
exercício de criação ficcional, mas se constituem como registro de um olhar 
crítico por parte do autor da realidade circundante. 

A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial na Europa, é 
perceptível, de forma cada vez mais acentuada, uma antítese entre o 
progresso tecnológico e a miséria – o mundo produz mais bens, de maneira 
mais rápida, entretanto as diferenças sociais se acentuam. Esse cenário se faz 
propício para que autores desenvolvam suas críticas por meio da criação de 
uma variante dos mundos utópicos: surgem as antiutopias, ou distopias, como 
passaram a ser chamadas mais tarde no século XX. As Viagens de Gulliver 
(1726), de Jonathan Swift, foi uma das obras precursoras desse novo formato, 
mas é somente no século XX, com a ascensão dos governos totalitários, com o 
advento da I Grande Guerra e, principalmente, com o avanço tecnológico, que 
virão à tona algumas das distopias mais ácidas e lúcidas sobre a modernidade, 
haja vista a publicação de Admirável Mundo Novo (1932), de Aldous Huxley, e 
1984 (1949) de George Orwell. 

Nas antiutopias, criam-se, ao contrário das utopias, mundos fictícios, 
geralmente opressores, onde reina a violência e a desesperança: “ Ou seja, a 
realidade constituiu-se como uma disfunção da utopia referencial, uma distopia: 
uma oposição cruel e maldosa do mundo real contra seus modelos possíveis, 
intrinsecamente bons.” (MARTINS, 2011, P. 17). O que se vê, portanto, não é 
mais um lugar ideal (contraponto da realidade), mas sim uma projeção, de 
forma exacerbada, do mundo em que se vive.  
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É com esse estofo que se constitui o romance de Ignácio de Loyola 
Brandão aqui analisado. Ao criar um cenário apocalíptico no Brasil, o autor 
revela, indo até as últimas consequências, um país sustentado por uma política 
opressiva em uma terra totalmente devastada em sua natureza por um uso 
predatório da tecnologia. É nesse cenário futurista nada animador que se 
desenrolará o drama de Souza, protagonista da história, cuja lucidez sobre o 
que ocorre a sua volta leva-o ao desespero e a uma total falta de perspectiva. 

A primeira página já revela ao leitor o ambiente caótico em que se 
situam as personagens: 

 
Mefítico. O fedor vem dos cadáveres, do lixo e excrementos 
que se amontoam além dos Círculos Oficiais Permitidos, para 
lá dos Acampamentos Paupérrimos. Que não me ouçam 
designar tais regiões pelos apelidos populares. Mal sei o que 
me pode acontecer. Isolamento, acho. Tentaram tudo para 
eliminar esse cheiro de morte e decomposição que nos agonia 
continuamente. (...) Os caminhões, alegremente pintados em 
amarelo e verde, despejam mortos, noite e dia. (BRANDÃO, 
1982, p. 11)  

 
 Logo nesses dois primeiros parágrafos que iniciam o livro, o ambiente, 
impregnado de morte, evidencia pequenas contradições que, na verdade, 
constituem-se nos eixos sobre os quais se trabalhará a fabulação: os Círculos 
Oficiais em oposição aos Acampamentos Paupérrimos prenunciam o abismo 
social que se revelará em todas as suas perversas facetas ao longo da 
narrativa; os caminhões alegremente pintados em amarelo e verde aludem, de 
antemão, ao “espírito nacionalista” que o governo procura forjar nos cidadãos, 
tentando fazê-los acreditar que os rumos políticos adotados são eficientes – 
fato que perpassa praticamente toda a obra, mas que, paralelamente tem sua 
verdade revelada a alguns personagens como também ao leitor. 
 Nos parágrafos que sucedem, apresenta-se o espaço físico e o caos 
instalado nesse futuro distópico:  
 

Não há tempo para cremar todos os corpos. Empilham e 
esperam. Os esgotos se abrem ao ar livre, descarregam em 
vagonetes, na vala seca do rio. O lixo forma setenta e sete 
colinas que ondulam, habitadas, todas. E o sol, violento 
demais, corrói e apodrece a carne, me poucas horas. O cheiro 
infeto dos mortos se mistura ao dos inseticidas impotentes e 
aos formóis. (BRANDÃO, 1982, p.11) 

 
 Trata-se de um verdadeiro pesadelo ambiental que começa a 
desenrolar-se a partir de então e que será, por certo, o ponto maior de enfoque 
crítico a que o escritor pretende conduzir os seus leitores. A imagem do caos, 
aqui, corresponde de alguma maneira à ideia invertida presente nas narrativas 
míticas abordadas no início desta análise. Lá, do caos, gera-se a natureza 
(organização, ordenamento); aqui, a quase ausência da natureza causada pelo 
esgotamento dos recursos naturais gera o caos. 
 Em vista disso, é ainda nesta primeira página do romance que o 
narrador lança uma pergunta inquietante: “(...) a fim de designar o espaço 
exíguo em que vivemos. Vivemos?” (BRANDÃO, 1982, p. 11). Essa pergunta 
levanta a dúvida do personagem-narrador, ao mesmo tempo em que revela sua 
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consciência acerca dos fatos e da catástrofe que o cerca, muito embora, no 
desenrolar da trama, essa consciência se torne ainda mais aguda e ácida, o 
que produzirá maior desesperança e melancolia em relação à vida. 
 A depredação ambiental, de fato, neste romance impõe-se como um 
elemento que o destaca das mais importantes distopias escritas até então cujo 
foco, geralmente, se concentra na denúncia de governos absolutos e 
opressores, na reificação do indivíduo ou na alienação deste à tecnologia e ao 
capital. O livro de Ignácio de Loyola Brandão, protanto, além desses elementos 
introduz uma nova discussão: a que ponto chegaremos se continuarmos nos 
relacionando de forma inconsciente e predatória com nosso espaço natural? 
 Todo o espaço descrito ao longo das mais de trezentas páginas de Não 
Verás País Nenhum é marcado pela quase total ausência da natureza, 
esgotada em todos seus recursos, alguns dos quais vitais à vida, como é o 
caso da água. Não há mais água para o consumo, bebe-se urina reciclada, 
secaram-se todos os rios que, agora, só podem ser vistos por meio de uma 
amostra de suas águas preservada numa espécie de museu da água. Nem 
mesmo o mar escapou, segundo o livro: 
 

O mar estagnado, negro. Praia? Se é que se pode chamar 
aquela areia negra, oleosa, de praia. Nem água do mar se 
consegue tirar, para tratamento e distribuição à população. 
Construíram-se todos os tipos de filtros para torná-la portável. 
Inúteis. A água termina o ciclo de refinação com uma cor cinza 
e um cheiro de ovo podre. (BRANDÃO, 1982, p. 81) 
 

Esse cenário desolador acabará por produzir, entre os homens, alguns 
seres monstruosos, portadores de anomalias ou doenças outrora 
inimagináveis, como uma variedade de câncer de pele instantâneo; alguns 
perdem as unhas, outros possuem furos nas mãos; em algumas espécies a 
pele descama e não se nasce mais cabelo. Esse fato biológico decorrente do 
meio  remete, de alguma forma, à teoria determinista desenvolvida no século 
XIX; meio, raça e momento aparecem aqui interligados novamente: “Nessa 
reunião, constataram que eram dezenas de crianças nascidas na mesma 
época. Todas com problemas. Cabeça grande, surdez, falta de braço ou 
pernas, cegos, mudos, coloração estranhas na pele, pigmentação, problemas 
de fígado, intestinos, rins, genitais atrofiados. Lábios leprosos, 
artrose.”(BRANDÃO, 1982, p. 134) 

Trata-se de um desfile teratológico creditado, no próprio livro, às 
conseqüências sofridas por uma nação que não soube preservar seus bens 
naturais mais preciosos. A falta de prudência e a ambição em torno da 
exploração dos recursos naturais acabaram por esgotá-los de maneira 
irremediável: 
 

Por oito anos abastecemos o mundo de madeira. Convencidos 
de que não havia problemas, aceitamos que vendessem 
trechos da Amazônia. Pequenos trechos, diziam. Áreas 
escolhidas por cientistas, para que não se alterassem os 
ecossistemas. Até que um dia, as fotos tiradas pelos satélites 
revelaram a devastação. Todo o miolo da floresta estava 
dizimado, irremediavelmente. O resto durou pouco, em alguns 
anos, o deserto tomou conta. (BRANDÃO, 1982, p. 91) 
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 Importa notar que a natureza, enquanto mote romântico fora cantada em 
verso e prosa como elemento de representação do país, de identificação 
nacional e de idealização, afinal o Brasil era a terra das “palmeiras e sabiás” 
possuidor de uma natureza generosa e acolhedora. Essa natureza, no romance 
aqui analisado, passa a ser substituída por uma outra: são desertos ou cidades 
com bolsões de calor que exterminam qualquer um que por neles adentre, 
consequentemente tudo passa a ser artificial e nocivo: são as montanhas de 
plástico e de lixo, alimentos factícios, água feita de urina reciclada entre outras 
aberrações. Essa é a representação que cabe ao país desta distopia futurista: 
“O país despedaçado, os brasileiros expulsos de suas terras, as árvores 
esgotadas, o desertão lá em cima.” (BRANDÃO, 1982, p. 66) 
 O caráter exacerbado dessa destruição da natureza criada pelo autor, 
serve como uma advertência à maneira como o país – seus habitantes e 
governantes – vêm lidando com as questões ligadas à ecologia e ao meio-
ambiente. Torna-se interessante notar que o escritor lança essa advertência 
ainda numa época em que tais questões não ocupavam, de pronto, o centro 
das discussões – o que mudou, de alguma forma, nos últimos 30 anos. Embora 
as discussões em volta da temática tenham se avolumado, poucas ainda são 
as ações que buscam frear ou tentar reverter processos desencadeados pela 
evidente exploração do meio natural. 
 Em meio a todo esse caos, nota-se, porém, que, embora a maior parte 
da população sofra invariavelmente todas as conseqüências, há uma pequena 
parcela de privilegiados economicamente ou politicamente que conseguem 
amenizar certos efeitos. O calor extremo, por exemplo, não é sofrido de forma 
brutal pelas pessoas de melhores posses, uma vez que elas vivem em espécie 
de “bolsões refrigerados” dentro de condomínios fechados. A ausência de 
plantas é suprida da seguinte forma: “Somente os muito ricos conseguem 
plantas naturais. São vendidas em galerias de arte, a preços insuportáveis. 
Uma planta vale mais do que as pinturas valiam, anos atrás” (BRANDÃO, 
1982, p.161). 
 Nesse sentido, a distopia do escritor brasileiro não destoa daquelas 
produzidas por Huxley e Orwell. Tanto em Admirável Mundo Novo quanto em 
1984 são denunciados os privilégios sociais e econômicos de que desfruta uma 
pequena elite pertencente ou coadunada aos governos absolutistas. Repete-se 
o velho adágio histórico, já inteiramente revelado, das vantagens usufruídas 
por minorias em contraposição ao sofrimento e à exploração da maioria.  

As distopias raramente propõem saídas; elas tratam de mundos que se 
repetem em diferentes contextos e não acenam com resultados esperançosos 
para a humanidade. Nesse sentido, vale lembrar-se do que diz Erich Fromm: 
“(...) ter esperança é uma condição essencial de ser humano. Se o homem 
abandonou toda esperança, ele cruzou os umbrais do inferno – quer saiba ou 
não – e deixou atrás de si toda a sua humanidade” (s/d, p.75). 
 

 

3. UM CONTRAPONTO COM OLAVO BILAC 

 
 Ao evocar, no título do romance, um trecho de verso criado por Olavo 
Bilac no poema “A Pátria” (    ), Ignácio de Loyola Brandão o faz ironicamente, 
buscando extrair o sentido contrário àquele conferido pelo poeta parnasiano em 
seu poema, citado a seguir:  
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A PÁTRIA  
Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste! 
Criança! não verás nenhum país como este! 
Olha que céu! que mar! que rios! que floresta! 
A Natureza, aqui, perpetuamente em festa, 
É um seio de mãe a transbordar carinhos. 
Vê que vida há no chão! vê que vida há nos ninhos, 
Que se balançam no ar, entre os ramos inquietos! 
Vê que luz, que calor, que multidão de insetos! 
Vê que grande extensão de matas, onde impera 
Fecunda e luminosa, a eterna primavera! 
Boa terra! jamais negou a quem trabalha 
O pão que mata a fome, o teto que agasalha… 
Quem com seu suor a fecunda e umedece, 
Vê pago o sue esforço, e é feliz, e enriquece! 
Criança! não verás país nenhum como este: 
Imita na grandeza a terra em que nasceste! 
(Olavo Bilac in GONÇALVES, 1995, p.351)   
 

 Torna-se evidente, ao se ler o poema de caráter laudatório, que a 
distopia de Brandão se revela como uma completa antítese às idéias aí 
apresentadas. O poema procura mostrar o valor da pátria mãe gentil, de 
natureza exuberante, uma terra de abundância que, por fornecer tudo a seus 
filhos deve ser “imitada na grandeza”, mais ou menos buscando-se daí a 
fórmula: uma terra cheia de grandeza acaba por produzir a grandeza de seus 
filhos. 
 Na contramão, o romance evoca as principais imagens contidas no 
poema,  invertendo e subvertendo-as. À imagem da exuberância natural, bela e 
abundante, o romancista descreve uma pátria desprovida praticamente de 
natureza; à ideia do país que não deixa nada faltar aos seus, o livro expõe as 
desigualdades sociais, pois apenas os mais afortunados têm acesso aos bens 
inalienáveis, mesmo no futuro agônico – trata-se de uma pátria incapaz de 
abrigar e de suprir a todos os seus filhos; à grandeza da pátria e de seus filhos, 
finalmente o escritor expõe um Brasil que perdeu sua extensão territorial e que 
apequenou a condição de seus habitantes, reduzindo-os a mero ambulantes, 
muitos dos quais monstruosos. 
 No texto de Brandão, torna-se revelador que a pátria do poema de Bilac 
não existe mais. O que sobra é a pergunta feita pelo narrador personagem no 
início do livro: “Vivemos?”. A única resposta possível, talvez, seja revelada ao 
final do romance, no momento em que Souza e seu amigo sentem um cheiro 
de chuva: “— Estamos delirando, amigo? — Se for delírio, que mal faz? Há 
muito tempo prefiro viver no delírio.” (BRANDÃO, 1982, p. 326) 
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RESUMO  
 
A explosão ficcional ocorrida no período pós anos 30 marca uma fase nova 
e particularmente fecunda no desenvolvimento da literatura brasileira. Ao 
mesmo tempo, essa produção se constitui como expressão cultural de uma 
época com temática regionalista. A partir dessa consideração, o objetivo 
desse trabalho centra-se na intenção de demonstrar as intersecções 
existentes entre duas obras do Regionalismo Modernista, O quinze e Um 
certo Capitão Rodrigo, enquanto produções culturais literárias 
representantes desse período e, também, em relação ao conteúdo temático 
que apresentam, que, apesar de regional, desvela a sociedade brasileira, 
sua organização, bem como as intersecções ideológicas e culturais que 
sustentam a identidade do homem brasileiro, sob praticamente os mesmos 
padrões estético-literários, alicerçados na renovação linguística e na 
denúncia dos problemas sociais. Apóiam nossa análise, interpretadores da 
cultura brasileira, como Freire e Mota, da temática regionalista, como 
Almeida e Azevedo, do romance, como Lukács e, da produção literária 
brasileira, como Coutinho e Candido.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: ideologia; identidade; Regionalismo Modernista. 
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INTRODUÇÃO 
 

A produção ficcional brasileira de temática regionalista que ocorre a 
partir de 1930 é expressão que se manifesta no plano cultural literário, das 
diferenças regionais no Brasil e do significado que essas diferenças têm para 

RESUMO: A explosão ficcional ocorrida no período pós 
anos 30 marca uma fase nova e particularmente fecunda 
no desenvolvimento da literatura brasileira. Ao mesmo 
tempo, essa produção se constitui como expressão 
cultural de uma época com temática regionalista. A partir 
dessa consideração, o objetivo desse trabalho centra-se 
na intenção de demonstrar as intersecções existentes 
entre duas obras do Regionalismo Modernista, O quinze e 
Um certo Capitão Rodrigo, enquanto produções culturais 
literárias representantes desse período e, também, em 
relação ao conteúdo temático que apresentam, que, 
apesar de regional, desvela a sociedade brasileira, sua 
organização, bem como as intersecções ideológicas e 
culturais que sustentam a identidade do homem brasileiro, 
sob praticamente os mesmos padrões estético-literários, 
alicerçados na renovação linguística e na denúncia dos 
problemas sociais. Apóiam nossa análise, interpretadores 
da cultura brasileira, como Freire e Mota, da temática 
regionalista, como Almeida e Azevedo, do romance, como 
Lukács e, da produção literária brasileira, como Coutinho e 
Candido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ideologia; identidade; Regionalismo 
Modernista. 
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nossa cultura díspar, mas, ao mesmo tempo, capaz de revelar intersecções 
importantes.  

O período pós 30 marca uma fase nova e particularmente fecunda no 
desenvolvimento da literatura brasileira. Conquanto, esse fenômeno fecundo e 
explosivo não ficou circunscrito ao nordeste, onde houve uma produção mais 
intensa. Constitui fato inegável que foram os escritores nordestinos que maior 
repercussão tiveram junto ao público, de forma que  para muitos, a expressão 
“Romance de 30” acha-se associada ao romance  nordestino. 

Fora do nordeste, Érico Veríssimo foi um dos que lograram conquistar 
junto ao público posição equivalente. No caso de Veríssimo, porém, embora 
pertença à geração de 30, sua principal obra de temática regionalista, a trilogia 
O tempo e o vento, situa-se em uma fase posterior na evolução da novelística 
brasileira, quando a temática regionalista passa a ser abordada a partir de 
posições estéticas um pouco diversas do realismo que norteou o romance do 
decênio de 30. Os três volumes de O tempo e o vento foram publicados em 
1949, 1951 e 1961.  No entanto, apesar de ser ulterior a 30, a trilogia não deixa 
de ser regionalista, mantendo características peculiares da origem, da temática 
e do estilo dessas produções. 

A bagaceira (1928) se inaugura a tendência de uma literatura de 
temática social, que perdura até o final da segunda Guerra Mundial, marcando 
o que se pode chamar de época áurea da ficção na literatura brasileira. 

Concomitante a essa tendência sociológica do romance, em outro plano, 
ocorrem dois fatos significativos: a descentralização da produção literária e a 
descentralização das atividades econômicas do nordeste para o centro-sul do 
país.  O Rio de Janeiro perde a posição de supremacia, enquanto maior centro 
intelectual do país.  Isso permite o surgimento de novos pólos econômicos e 
culturais, relativamente autônomos, em alguns estados como São Paulo, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul. 

Em decorrência disso, houve uma intensificação das produções culturais 
nordestinas como grito de alerta para a situação de exploração e desolação 
dessa região, atestando uma reação intelectual à crise e decadência sofridas 
pelo nordeste, funcionando como denúncia social.  Por outro lado, como 
consequência da descentralização econômica e cultural, surgiram formas 
artísticas de expressão regionalistas por outros cantos do país. No sul, O 
tempo e o vento, de Érico Veríssimo, é destaque especial e exemplo desse 
fenômeno. 

Fato é que essas produções configuram parte da literatura socialmente 
engajada que não deixa de ser uma produção e expressão cultural, tendo como 
foco não somente o determinismo do meio natural sobre o homem, mas, 
sobretudo, a abordagem de questões políticas sérias, como a condição dos 
menos favorecidos na relação dominação/subordinação dentro da sociedade 
capitalista.  

Pela importância que compreendemos ter as produções regionalistas 
pós 30, escolhemos duas obras para constituir corpus de análise neste 
trabalho. O quinze da escritora cearense Raquel de Queiroz, que situa o drama 
da seca no nordeste e o descaso governamental que atinge tanto a 
proprietários de terra como, mais fortemente, a trabalhadores pobres, 
perambulando por uma terra explorada, desértica e assolada por secas e, Um 
Certo Capitão Rodrigo, do gaúcho Érico Veríssimo, excerto contido em O 
Continente,  parte I da trilogia, O Tempo e o Vento, que remonta ao passado 
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histórico do Rio Grande do Sul dos séculos XVIII e XIX e aborda as disputas 
por poder e terra pelas famílias Amaral, Cambará e Terra.  A leitura de seus 
conteúdos temáticos servirão a uma tentativa de análise e compreensão da 
diversidade da cultura nacional e seus pontos de intersecção, que por sua vez, 
possibilitam a identificação cultural do homem brasileiro. 

O quinze representa um marco na mudança de tom do regionalismo 
brasileiro; e o excerto Um certo Capitão Rodrigo, a expressão bem madura 
desse mesmo regionalismo. As duas obras, na essência de cada, apresentam 
mundos culturais plurais e, ao mesmo tempo, expressões de um só Brasil. 
Seus temas fogem do pitoresco e dos localismos tradicionais para realizar 
denúncias sobre problemas sociais originados de uma sociedade colonizada e 
explorada. 

Nossa análise busca, portanto, compreender o Brasil diverso, alegre, 
conformista, insensível e brutal com sua própria gente e, sua própria gente, 
conformada e, quando não, obrigada a assim ser. A identificação da nação não 
está na diversidade cultural, vista pelos estrangeiros como exotismo. O 
sentimento de liberdade é sustentado por um mecanismo de intersecção de 
ordem ideológica que faz o Brasil ser nação, não enquanto território 
demarcado, soberano, pluricultural e plurigeográfico, mas em espírito, 
construído e sustentado por crenças, padrões, valores. 

Numa primeira seção do trabalho, apresentaremos as obras O quinze e 
Um certo Capitão Rodrigo  como parte dessas produções regionalistas 
caracteristicamente ligadas à busca de afirmação de uma identidade regional e 
nacional, cujos conteúdos ocupam-se da denúncia social.  Na segunda seção, 
serão analisados os pontos de intersecção da cultura nacional, ou seja, os 
valores que permeiam o campo cultural, social e ideológico e que constituem 
imaginário do brasileiro, fazendo-o identificar-se, principalmente no tratamento 
dispensado a grupos humanos. As relações sociais também serão abordadas 
no que se refere ao tratamento que o Estado oferece às classes menos 
favorecidas, o que desencadeia a visão que estas têm sobre o Estado. Será 
também analisado o papel desempenhado pela cultura religiosa nesses 
processos que envolvem relações de dominação e subordinação na 
organização social e política da nação.  

 
 

1. O QUINZE E UM CERTO CAPITÃO RODRIGO 
 

O profundo embasamento sociológico de O quinze e Um certo Capitão 
Rodrigo permite a realização de uma produtiva análise das problemáticas 
sociais e políticas nordestina e sulina. 

No nordeste, a decadência; no sul um intenso processo de formação e 
progresso, daí a valorização orgulhosa dessas representações. A nordestina, 
aqui vista pela análise de O quinze, representando, assim como a sulina, em 
Um certo capitão Rodrigo, a busca de afirmação de uma identidade. 

O nordeste, uma região decadente, com sombrias perspectivas de 
futuro, mas dotado de riquíssima tradição cultural, tentando explicar 
sociologicamente em suas produções, as condições precárias de vida de um 
povo, associando os traços marcantes de sua personalidade à luta pela 
sobrevivência, à persistência e à fé. O sul, uma região próspera, onde, apesar 
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da riqueza, a luta do homem esbarra na dominação política, manifestada, 
assim como no nordeste, pelo descaso, falta de apoio, e desprezo do Estado.  

Não se trata de abordar esse ou aquele problema social, ou expor os 
feitos de um povo na evolução de sua história e formação social. Mais que isso, 
O quinze e Um certo Capitão Rodrigo, respectivamente, abordam as relações 
sociais dentro de um espaço marcado culturalmente por características bem 
peculiares. Há uma exposição de hábitos, costumes, crenças, instrumentos, 
linguagem e concepção de mundo, revelada no campo ideológico da crença, 
valores e atitudes sociais. 

Nas duas obras pode-se observar o quanto os elementos culturais e 
espaciais marcam a vida dos personagens. Dimas é “Inabalável na convicção 
de que o ambiente modela e determina a conduta humana [...]”. (1994, p. 11).  

 No Ceará, a seca periódica, dizimadora e a indiferença. No Rio Grande 
do Sul, as adversidades do tempo e o invasor sempre iminente. São realidades 
distintas, mas que compactuam intersecções enquanto representações de 
cunho crítico-social. São mundos caleidoscópios, um em tons verde e 
vermelho, de adagas e tiros; outro, em tons sépia, marrom de facas, raízes 
bravas. Um com lingüiça frita, churrasco e chimarrita, outro com tripas de cabra 
sujas e assadas ao fogo do relento. 

O quinze retrata os problemas da seca de 1915 no Ceará. A obra narra a 
retirada de uma família de migrantes nordestinos, que deixa o sertão para 
escapar das desolações, fome e morte. Chico Bento e a família deixam o 
sertão a pé, rumo à capital cearense, onde seriam amparados em um “campo 
de concentração”. No caminho, com o aumento da fome, Josias, um dos filhos, 
morre após comer uma raiz envenenada e Pedro, outro filho, desaparece. Ao 
chegarem à capital, logo são reconhecidos por Conceição; neta de dona Inácia, 
que possuía uma fazenda na mesma região em que Chico Bento trabalhava 
como vaqueiro para outra fazenda. 

Conceição, uma professora que divide o tempo entre as aulas e a 
assistência aos necessitados, prefere estar solteira aos 22 anos, contrariando 
os costumes locais, onde as jovens, bem mais cedo, já estavam casadas. 

Vicente, primo de Conceição, toma conta de sua fazenda. Ao contrário 
de Chico Bento, que era simples empregado, ele apega-se a terra para tentar 
salvar a criação de gado. Toda a persistência de Vicente e toda a trajetória de 
Chico Bento são narradas e, em concomitância a isso, outros fatos e relatos 
vão sendo incorporados à obra. 

O narrador em terceira pessoa apresenta riqueza nos elementos e 
descrição bastante elaborada do homem e da terra. Os nomes das 
personagens (Cordulina, Dona Inácia, Chico Bento, Conceição, Vicente), são 
indicadores de uma realidade descrita, por serem comumente dados a 
nordestinos. As dificuldades pelas quais passam essas personagens vão aos 
poucos desvelando o perfil desse povo, sendo, cada uma, representante do 
jeito de ser nordestino. As expressões das personagens oscilam em um 
mosaico de sentimentos dolorosos relacionados com o mundo seco. 

Em Um Certo Capitão Rodrigo, de Érico Veríssimo retrata-se a vida do 
povo rio–grandense, a conquista da terra, os hábitos, costumes e crenças. O 
enredo relata a história de Rodrigo Cambará, um capitão forasteiro, que chega 
à pacata cidade de Santa Fé, revolucionando os costumes e desafiando 
crenças locais. Ousado e cheio de anedotas, o capitão se interessa por Bibiana 
Terra, filha de Pedro Terra. A jovem que aos vinte e dois anos incomodava os 
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costumes locais, onde as moças casavam-se com quatorze ou quinze, também 
se apaixona pelo capitão. Para tê-la, ele resolve se casar, visto que a cultura 
ditava que moça de família era para casamento. 

Com a ajuda do padre, Rodrigo convence o pai de Bibiana a recebê-lo. 
Após o consentimento, Bibiana casa-se e, nos primeiros anos de convivência, 
vive os dias mais felizes de sua vida. Rodrigo mostra-se um marido dedicado e 
resolve sentar morada em Santa Fé, montando uma mercearia, apesar de estar 
contrariando o desejo da autoridade do lugar, representada pela família 
Amaral. Com os anos, o capitão passa a se enfadar com a vida monótona, com 
estar preso a um compromisso, e começa a viajar para comercializar, iniciando 
uma vida de traições conjugais e desprendimento dos padrões sociais exigidos 
para um homem casado. Por volta de 1835, o capitão parte para lutar nas 
forças revolucionárias de farrapos e morre em batalha, deixando para trás a 
mulher, dois filhos e toda uma estória de guerras, desafios. 

O desafio de Rodrigo à família Amaral é símbolo do desafio à política 
opressora e ao mando da classe dominante. Em oposição às atitudes de 
Rodrigo, estavam os gaúchos da terra, gente humilde, trabalhadora, que via a 
política governamental fazer sucumbir o esforço de um ano todo nas 
plantações. O trabalho árduo no campo, o lucro zero, quase uma escravidão, 
cujo resultado mal era suficiente para a alimentação. 

 
 

1.2. Os díspares em O quinze e Um certo Capitão Rodrigo 
 

O espaço descrito nas obras em análise é bastante diverso e está ligado 
ao histórico da marca da atividade produtiva do homem e às questões 
climáticas. 

Em O quinze, logo nas partes iniciais da narrativa, é feita uma descrição 
do ambiente que irá circundar a vida das personagens. É retratada a terra 
nordestina com toda sua secura e conseqüentemente suas conotações de 
miséria. Note-se: 

 
Vicente marchava através da estrada vermelha e pedregosa, 
orlada pela galharia negra da caatinga morta. Os cascos do 
animal pareciam tirar fogo nos seixos do caminho. Lagartixas 
davam carreirinhas intermitentes por cima das folhas secas do 
chão que estalavam como papel queimado. O céu, 
transparente que doía, vibrava, tremendo feito uma gaze 
repuxada. ( QUEIROZ, 2000, p. 13). 
 

Os hábitos da gente nordestina, em parte, estarão configurados pelo 
ambiente da seca. No caminho em retirada do sertão para a capital, Chico 
Bento e a família vão comendo o que as condições do espaço permitem. Com 
a seca, é veemente a escassez de alimento. A magreza das personagens 
mistura-se com a secura do espaço. 

No momento da primeira fome da viagem, Chico vai aos alforjes e retira 
uma manta de carne de bode seca e um saco cheio de farinha e, quando a 
mulher lhe pede que arranje um pouco de água para o café, o vaqueiro sai à 
procura com a garganta seca e ardente. Os filhos, pela exigência da sede, 
gemem, engolem farinha, lambem pedaços de rapadura e são consolados pela 
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mãe. Acaba a comida e Chico Bento, vendo mulher e filhos quase mortos de 
fome, mata uma cabra que não lhe pertence. O dono aparece, humilha-o, 
chamando-o de ladrão e cabra sem-vergonha, levando consigo aquilo que seria 
o alimento dos esfomeados. Restam-lhes as tripas, que sem água para serem 
lavadas, são assadas “insossas e sujas apenas escorridas nas mãos”. 
(QUEIROZ, 2000, p. 68). 

A questão da fome, como conseqüência da seca, desencadeia a perda 
de vida das personagens. A sujeira, a magreza excessiva deixa homens e terra 
num só tom sépia, com cor de morte e miséria, todos são vitimas – terra e 
homem.  

Os diálogos dos retirantes são quase inexistentes, as poucas falas 
revelam a necessidade de comer, beber, ou requerer de Deus um auxílio. 

Mesmo após a chegada à capital, as condições de vida continuam sendo 
degradantes. Nota-se isso na descrição do “campo de concentração”, ambiente 
onde os retirantes são alojados e recebem uma alimentação denominada 
“ração”. Os nomes “campo de concentração” e “ração” remetem ao tratamento 
e o castigo dado aos prisioneiros de guerra e com a comida que se serve a 
animais. 

Nesse âmbito, a vida dos homens da seca é abordada sob um foco 
determinista, que, ao mesmo tempo, denuncia o descaso do Estado para com 
essa gente. 

Em Um certo Capitão Rodrigo, o espaço descrito é totalmente diferente. 
A vida e o verde permeiam a paisagem, e a fartura alimentar, para os mais 
favorecidos,  pode ser vista no relato das churrasqueadas, das linguiças fritas. 

As plantações de trigo configuram a descrição dos cultivos agrícolas, 
bem como a criação de gado, a atividade pecuarista.  O cavalo é utilizado nos 
pampas, no trato com o gado, nas carreiras. A terra sulina é generosa e 
permite também a produção da erva-mate, uvas e hortaliças. Isso determina 
hábitos culinários e alimentícios dos habitantes.  

O clima e as atividades produtivas desenvolvidas pelos homens também 
marcam a vida dos gaúchos. Assim, o laço, o poncho, as boleadeiras, a adaga 
para as guerras, as carretas puxadas a animais, fazem parte do universo rio-
grandense.  

A idéia de impetuosidade e liberdade do gaúcho por vezes é associada a 
uma relação próxima com a natureza viva e rica. A personagem Rodrigo é 
tomada por um súbito desejo de sentir-se vivo, livre. Logo, seus pensamentos 
são assim narrados: 

 
Estava de olhos erguidos, mas fechados, recebendo em cheio 
no rosto o sol quente e o vento fresco. Pensava em como seria 
bom sair pelo campo a cavalo, a todo o galope, percorrer as 
invernadas, tomar um banho no lajeado e depois ficar deitado 
ao sol... (VERÍSSIMO, 2000, p. 165). 

 
É possível observar a partir dos aspectos descritos, os díspares do 

espaço nas duas obras. É retratada é uma pluralidade de mundos opostos. Os 
climas são diferentes, as atividades das gentes também são. Em O quinze, o 
espaço determinando a dor, Em Um certo Capitão Rodrigo, o espaço 
determinando a fartura de alimentos e riquezas naturais.  

Em espaços tão díspares, o que pode identificar o brasileiro nessas 
representações?  
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2. AS INTERSECÇÕES CULTURAIS EM O QUINZE E UM 
CERTO  CAPITÃO RODRIGO 

   
Os estudos que pretendem interpretar a cultura brasileira são 

caracteristicamente polissêmicos, refletindo a própria natureza da cultura 
nacional. Alguns pretendem explicar processos, enfatizando a unidade cultural 
sem excluir a diversidade. Mesmo os estudos sobre unidade têm abordagens 
diferentes. Gilberto Freyre (1943) faz uma interpretação senhorial da cultura 
brasileira, abordando sua unidade a partir da casa grande e tendo como pólo 
unificador a visão dominante de processo cultural. 

Freyre interpreta a cultura por meio de quadros do cotidiano, 
estabelecendo uma teia de significados que o recorte Casa Grande - Senzala – 
Capela envolve. O autor utiliza referências como geografia, clima e ambiente 
para interpretar o Brasil. Nesse contexto, raça e personalidade são conceitos-
chave de sua abordagem, embora ele não deixe de enfatizar os aspectos 
lingüísticos.  

Para Mota, Casa Grande & Senzala e outras obras de alta interpretação 
do Brasil, sob fórmulas regionalistas ou universalistas, na verdade, encobrem o 
problema real do Brasil que é o das relações de dominação. Ele questiona até 
que ponto fórmulas regionalistas estreitas de valor ensaístico, ou em 
contrapartida, universais e demasiado genéricas, encobrem as relações de 
dominação em que mitos como o da democracia racial e do luso-tropicalismo 
servem ao fortalecimento de um sistema ideológico no qual se perpetua a 
noção de cultura brasileira. É justamente aderindo à proposição de Mota, que 
vamos à análise, nas duas obras, do que denominamos serem intersecções 
capazes de identificar culturalmente o brasileiro.  
 
 
2.1. Sobre imagens e tratamento dispensados ao negro 
 

Nas obras em análise, aparecem figuras negras e, assim, pode-se 
observar como funciona a participação desse grupo na sociedade brasileira. 
Segundo França (1998: 05), “a mulata faceira, o negro servil, o mulato 
indolente e outros tantos construtos, quer queiramos quer não, ainda marcam 
presença no imaginário do brasileiro”. 

Em Um Certo Capitão Rodrigo é possível observar o negro ainda no 
contexto de escravidão e em O Quinze, o negro liberto, mas sofrendo as penas 
da discriminação. O salto de uma representação de tempo a outro permite a 
afirmação de que o preconceito, assim como outros valores, são culturalmente 
repassados de geração em geração, de maneira a permear o inconsciente ou o 
imaginário das pessoas de valorações que servem a discriminar ou inferiorizar 
determinados grupos. 

Em várias passagens de Um Certo Capitão Rodrigo é abordada a 
questão da escravidão, do maltrato aos negros, da participação desse grupo 
nas guerras contra os castelhanos e ainda também, a imagem do negro 
benzedor. 

Num duelo contra Bento Amaral, Rodrigo é baleado e na ânsia da morte 
uma negra-velha mãe d’angola vem benzer-lhe. O mesmo sucede com sua 
filha Anita, que também é benzida por uma negra, na tentativa de livrar-lhe da 
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morte. Em outra ocasião, o próprio capitão, numa roda de jogo, atribui sua 
sorte ao benzimento de uma negra velha. Em O Quinze, relata-se o ritual que 
uma “preta velha” faz ao benzer o personagem Josias nas ânsias da morte. 

De Sul a Nordeste, muda–se o contexto, mas não se muda o tratamento 
dispensado ao negro. Se em Um Certo Capitão Rodrigo pode-se ler passagens 
como: “sabia que era, uma espécie de tradição entre os Amarais fazer filhos 
nas escravas”. (VERÍSSIMO, 2000, p. 84), em O Quinze pode-se ler: “tolice, 
não senhora! Então Mãe Nácia acha uma tolice um moço branco andar se 
sujando com negras?” (QUEIROZ, 2000, p. 60).  A mulher negra, nos duas 
representações é considerada objeto sexual dos brancos. Na fala de 
Conceição, “um moço branco andar se sujando com negras”, observa-se o alto 
grau de discriminação, baseado nos conceitos de pureza ou impureza, ou seja, 
o negro é associado à sujeira. 

A verdade é que por bem ou mal, brancos sempre procuraram as negras 
e da tradição de fazer filhos nas escravas, como explicita Veríssimo, em Um 
Certo Capitão Rodrigo, originam-se os mulatos. Estes não deixam de ser 
discriminados também. Note-se na afirmação de Conceição: “Um cabra, uma 
cunha à toa, de cabelo pixaim e dente podre!...” (QUEIROZ, 2000, p. 59). A 
amenização às discriminatórias afirmações de Conceição vem na resposta não 
menos preconceituosa de Mãe Inácia: “—Mas, minha filha, isso acontece com 
todos. Homem branco no sertão – sempre saem essas histórias, além disso, 
não é uma negra; é uma caboclinha clara” (QUEIROZ,  2000, p. 60) 

Paradoxalmente, a relação entre negros e brancos é revelada nas duas 
obras: Os brancos, em Um Certo Capitão Rodrigo, não concedem aos negros o 
direito de cidadania, mas os mesmos negros são feitos rapidamente cidadãos 
quando requisitados  para guerrear nas batalhas. Os brancos têm suas 
mulheres, mas não deixam de fazer filhos nas negras. Nas duas obras os 
brancos crêem em Deus, mas na hora da morte chamam os negros para 
benzê-los. Conforme França, (1998: 92): 

 
O africano e seus descendentes figurantes de primeira hora 
das importantes páginas da nossa história e literatura, não 
escapam, como é obvio aos efeitos de uma forje de sua 
imagem. Basta confrontar-nos as imagens feitas do negro em 
nossos escritos como o senso comum do brasileiro a esse 
respeito, para rapidamente percebermos o alcance e poder que 
tiveram tais construtos. (FRANÇA,1998 p. 92). 

 
No nordeste, por exemplo, onde a colonização foi realizada pela 

exploração da terra e do escravo, as marcas da escravidão são veementes nos 
construtos preconceituosos. Pode-se ver em O quinze, um negro que se 
autodiscrimina. Note-se na voz da mulata Chiquinha Boa, o comentário que 
tece a respeito de sua própria raça: “moço branco não é pra bico de cabra que 
nem nós”. (QUEIROZ, 2000, p. 57). 
 
 
2.2. Cultura religiosa e crenças 
 

Para Claval (1999, p.115), “partilhar as mesmas crenças religiosas ou 
metafísicas e participar dos ritos que reúnem os crentes, constitui cimentos 
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sociais sólidos”. Os homens de uma sociedade, em nome da razão e da fé, 
celebram mitos que são parte dos fundamentos de uma ideologia cultural que 
mantém ou ajuda a manter uma unidade de pensamentos entre os povos. A 
cultura religiosa não se manifesta apenas no campo das rezas individuais ou 
coletivas, mas em todos os hábitos e costumes ligados ao campo da crença. 

No Brasil, desde a chegada das naus, o sucesso nas colheitas de cana-
de-açúcar, as descobertas do ouro e das pedras preciosas, tudo era atribuído 
às graças divinas do Deus do colonizador, ou seja, o Deus católico.  Nesse 
contexto, de natureza ainda selvagem e inóspita, a presença do diabo se 
impunha para explicar o desconhecido, ou justificar a presença do mal. Devido 
a isso, no decorrer do desenvolvimento da colônia, os deuses de índios e 
negros foram associados ao mal. 

 
Papel importante ocupou a Inquisição na tentativa de 
homogeneizar a fé e os ritos católicos na colônia, caçando não 
só bruxas de tradição européia e cristãos-novos, mas também 
as crenças e os deuses tupi-guaranis e africanos, que não mais 
eram idênticos aos de seus antepassados. Como exemplo do 
desaparecimento de ritos de origem africana, as divindades 
protetoras da agricultura desapareceram entre os escravos, 
nem um pouco interessados em aumentar seu trabalho, cujos 
frutos eram apropriados pelos senhores. (FURTADO, 2000, p. 
16).   
 

No Brasil, a igreja católica dava curso ao processo de reforma cultural, 
visando erradicar crendices pagãs diferentes da católica, para uniformizar a 
crenças e ritos. No entanto, isso não foi possível devido à impossibilidade de se 
estabelecer um controle efetivo da cultura no vasto território. Assim, as 
crendices se amalgamavam umas às outras, criando um sincretismo religioso 
único e particular. 

A ordem e a hierarquia eram requisitos importantes para a manutenção 
da igreja. A idéia de liberdade desvinculava-se da obediência e a 
desobediência associava–se à anarquia. A manutenção da ordem religiosa 
servia o poder e a manutenção do poder facilitava a ação da religião. 

É interessante observar em Um Certo Capitão Rodrigo, que há uma 
exposição da questão religiosa no país, tanto no âmbito das relações da igreja 
católica com o poder, quanto no âmbito das relações do povo com a fé 
religiosa.  A manifestação da fé, nesse contexto, é o elemento presente que 
funciona como última saída. Nota-se isso nas expressões de fé realizadas por 
determinadas personagens, que, por necessidade ou hábito, fazem preces e 
orações a fim de conseguir de Deus objetivos que não podem ser alcançados 
por um ser humano subordinado pelas condições de vida em um contexto 
social e político que o oprime. A personagem Bibiana é um exemplo disso. 
Reza e faz promessa, na tentativa de requerer de Deus proteção para que 
Rodrigo e seu antagonista Bento, não se firam em duelo em disputa de sua 
própria pessoa.  

Tanto no sul como no nordeste, as rezas são praticadas em sua maior 
parte por personagens femininas, que, ligadas a uma fé, buscam força 
espiritual para superar os contratempos, injustiças e situações culturalmente 
cristalizadas das quais as próprias personagens são vítimas. 



 

 301 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

Em O Quinze, são incontáveis as evocações que as personagens fazem 
a Deus no sentido de requerer ajuda ou proteção. Isso ocorre porque, na 
situação contextual, todos são vítimas da seca e não têm a quem recorrer. 

Nas páginas iniciais da narrativa, mãe Nácia mexe as conta do rosário e 
Conceição embebe-se em leituras que fazem descrição de ritos e mitos, 
soletrando os diversos nomes com que se evoca Deus pelo mundo. 

O texto, por si, apresenta a confusão desolada na mente dos homens 
nordestinos em meio aos galhos secos e espinhos.  Vicente indaga mãe Inácia 
sobre o que fazer com o gado a morrer de fome. A resposta diretamente evoca 
Deus: “não sei.. por hora... valha-me Deus!” assim, sucessivamente as 
personagens vão chamando a Deus, atribuindo e pedindo a Ele graças, 
lamentando a força da situação. Note-se: “tia Idalina, que notícias tem de 
Paulo! Boas... vai muito bem graças a Deus... (QUEIROZ,  2000, p. 18). “Ô 
sorte, meu Deus! Comer cinza até cair morte de fome” (QUEIROZ,  2000, p. 
20). Essa é a fala do vaqueiro Chico Bento ao observar as reses descarnadas 
e cabisbaixas partirem sem comida e  água na poeira da caatinga. 

“Deus, te acompanhe” “Deus só nasceu pros ricos”, e “Quero rezar um 
pouquinho para ver se sossego o coração”, “Chico, o que é que se come 
amanhã”?, “sei lá! Deus ajuda!”, “Meu filho!, pelo amor de Deus você comeu 
mandioca crua?”, “Chico, Chico, valha-me nossa senhora! O Josias se 
envenenou!”, “O comer era quando Deus fosse servido”, “ -- Meu senhor pelo 
amor de Deus me deixe um pedaço de carne, um taquinho ao menos que dê 
um caldo para a mulher mais os meninos! Foi pra eles que eu matei! Já caíram 
de fome.” (QUEIROZ,  2000, p 57). É assim que ser entrecruzam os diálogos 
das personagens de O quinze, sempre pelo fio de “Deus”, configurando uma 
expressão paradoxal de desespero e ao mesmo tempo esperança. 

As aglomerações e rezas coletivas são a expressão maior de fé do povo. 
Em O quinze é abordada essa questão na descrição da procissão de São 
Francisco: 

 
Setembro já se acabara, com seu rude calor e sua aflita 
miséria; e outubro chegou, com São Francisco e sua procissão 
sem fim, composta quase toda de retirantes, que arrastavam as 
pernas descarnadas, os ventres imensos, os farrapos imundos, 
atrás do pálio rico do bispo, e da longa teoria de frades a 
entoarem em belas vozes a canção em louvor do santo. 
(QUEIROZ, 2000, p. 122) 
 

É na descrição, que o texto anuncia as disparidades econômicas entre 
igreja e o povo. Os ventres inchados e as pernas descarnadas, os farrapos 
imundos, contrastando com o rico pálio do bispo. Os homens esfarrapados 
seguem em procissão atrás da imagem imóvel, indiferente à situação de seus 
seguidores. 

 
São Francisco passeou por toda a cidade, com os olhos  de 
louça fitos no céu, sem parecer  cuidar da infinita miséria que o 
cercava  e implorava sua graça, sem nem ao menos ensaiar 
um gesto de benção, porque suas mãos, onde os pregos de 
Nosso Senhor  deixaram a marca, ocupavam-se  em segurar 
um crucifixo  preto e um grande  ramo de rosas. (QUEIROZ, 
2000, p. 123) 
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Os olhos de louça da imagem metaforizam a indiferença, o crucifixo 
preto contrasta com as rosas. As simbologias da fé sintetizam o paradoxo da 
veneração pelo que apenas é vivo na memória metafísica do povo e que não 
podem se concretizar em ajuda. O santo de louça concretamente não poderia 
resolver o descaso de um Estado para com seu povo, e é interessante verificar 
que os mesmos homens, que se enfileiram atrás de um santo de louça, não se 
aglomeram para reivindicar seus direitos de cidadãos. 

Verifica-se, também, nas obras, que, no mesmo contexto onde se 
expressa a fé católica, apela-se a outras forças. O mesmo brasileiro, que, em 
sua maioria, crê num Deus e todas as suas denotações cristãs, é aquele que, 
não sendo atendido em sua prece, recorre aos benzimentos e acredita em 
salamancas, Negrinho do Pastoreio etc.  

As invenções dos homens, sedentos de milagres, denotam a 
necessidade da gente desamparada em crer nelas, para, esperançosamente, 
encontrar motivos para resistir às adversidades. 

Assim, sucessivamente, no desenrolar do enredo das duas obras,  
apresenta-se:  No sul, o dia de finados e Nossa Senhora da Conceição, 
padroeira do povoado. No nordeste, a procissão de São Francisco. Assim, vão 
sendo reveladas as intersecções no campo das crenças e da fé religiosa do 
brasileiro. Cada povo com suas expressões regionais, no entanto, 
representantes da expressão de todo um país.  

Os textos de O quinze e Um Certo Capitão Rodrigo são diferentes no 
sentido de que o de Veríssimo perpassa pela crítica direta da influência da 
igreja ou das crenças nas atitudes sociais e culturais da gente Gaúcha – 
respeito à trindade, respeito ao poder de certos grupos na terra.  Já o de 
Queiroz mostra na voz das personagens o valor das crenças a favor de 
amenizar as desgraças de realidade.  

Ambos os textos revelam as influências religiosas como elementos 
catalisadores de uma ideologia de subordinação e conformismo. As situações 
de miséria, desvantagem e injustiças são entregues em preces a Deus.  
 
 
2.3. O brasileiro e suas relações com o governo 

 
Nas duas obras literárias em análise, nota-se um tom de denúncia no 

que se refere à posição que o governo estabelece com as classes menos 
favorecidas no Brasil. 
Em Um Certo Capitão Rodrigo, é do narrador o papel de desvelar a referida 
relação. 

Note-se: 
 
Ao pensar na corte, Pedro pensou em “governo”. Para ele 
governo era uma palavra que significa algo de temível e ao 
mesmo tempo de odioso. Era o governo que cobrava os 
impostos, que recrutava os homens para a guerra, que 
requisitava o gado, mantimentos e às vezes até dinheiro e que 
nunca mais se lembrava de pagar tais requisições... Era o 
governo que fazia leis — leis que sempre vinham em prejuízos 
do trabalhador, do agricultor, do pequeno proprietário. 
(VERÍSSIMO, 2000, p. 39). 
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A personagem Pedro Terra vê o esforço de seu trabalhador sucumbir 
pela exploração governamental. Porém, ao mesmo tempo em que odeia o 
governo, Pedro também o teme. Assim, é descrito: “era religioso, hospitaleiro e 
tinha um respeito supersticioso pela lei e pela autoridade”. (Veríssimo 2000, p. 
81). 

Em Um Certo Capitão Rodrigo, o poder manifestava-se direta ou 
indiretamente na  figura dos Amarais ou do apaziguador Pe. Lara, 
respectivamente representantes da classe dominante e da igreja.  

O governo era odiado pela população, porque representava a marca da 
exploração do trabalhador:  

 
A coroa tinha estabelecido um preço fixo para o trigo e havia 
comprado toda a produção. Ora, esses preços não convinham 
ao plantador, mas governo é governo. Às vezes a coroa se 
apossava das colheitas, prometia pagar, mas acabava não 
pagando. Por outro lado, as sementes escasseavam e o 
governo não fazia nada para ajudar o agricultor. As lavouras 
começaram a ficar abandonadas. Era impossível lutar contra 
duas pestes ao mesmo tempo: a ferrugem e o governo. 
(VERÍSSIMO, 2000, p. 43). 
 

A afirmação “governo é governo” determina a impossibilidade de reação 
de toda uma população em relação às imposições governamentais. A voz do 
narrador tece este comentário solto e impessoal, “governo é governo”, como 
que representando a fala de todos aqueles que são prejudicados pelas 
imposições governamentais. 

Em O Quinze, a raiva e a aversão ao governo expressa-se na voz do 
vaqueiro Chico Bento: “—desgraçado! Quando acaba, andam espalhando que 
o governo ajuda os pobres, não ajuda nem morrer!” 

No decorrer da obra, não só a voz de Chico Bento funciona como crítica 
ao governo ou Estado. Todo o texto é um alerta, uma denúncia. A descrição da 
situação dos menos favorecidos no ambiente do sertão, desamparados pelo 
governo, é uma denúncia.  

Os brasileiros do Sul e do Nordeste não gostam do governo, sabem que 
ele é injusto, mas as reclamações individuais não são suficientes para fazer 
desses homens pessoas politicamente atuantes. Em meio à apatia, partilham 
as condições impostas e os infortúnios da ordem estabelecida. 

Os que revidam são considerados estrangeiros, desordeiros, como no 
caso do Capitão Rodrigo Cambará. No âmbito governamental, a sociedade 
brasileira pode ser lida sob uma perspectiva funcionalista da cultura, onde o 
primado da ordem sufoca as reivindicações populares, onde o querer ser 
cidadão esbarra na promoção do que os dominantes chamam de anarquia, 
desordem. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A questão da cultura brasileira e da identidade nacional é debate antigo 
que se realiza entre os intelectuais no Brasil. A identidade, nesse sentido, se 
define em relação a algo que lhe é exterior. Na verdade, é interessante 
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questionar o porquê da insistência de se buscar uma identidade contrapondo-
se ao estrangeiro. Certamente, tal fato provém de o Brasil ser um país ainda 
cheio de desigualdades e colonizado, em que os parâmetros para o 
desenvolvimento da sociedade e da cultura sempre foram enraizados na cópia 
de algo de um lugar considerado melhor que o nosso. 

Dizer que o Brasil é distinto de outros países não é suficiente para 
estabelecer em que consiste a identidade nacional do brasileiro, ou do Brasil. 

Os pontos de intersecção da nossa cultura identificam o homem 
brasileiro. Nas duas obras, os negros são discriminados, o governo oprime o 
povo tirando-lhe o que pode em forma de impostos e, quando não, dando-lhe a 
ração mínima para que não morra de fome. A fé religiosa contribui para 
alienação no sentido de pregar o conformismo.  

De alguma forma, procurou-se ler, na literatura, questões como memória 
coletiva, mito, ideologia, papel do Estado, relações de poder.  O racismo, por 
exemplo, foi abordado de forma a apontar, que a identidade nacional esbarra 
na negação do elemento negro.  

Nosso intuito foi lançar o olhar para uma manifestação cultural 
regionalista para além do determinismo e, a partir de representações díspares, 
perceber a essência que move o homem desse país.  Tratar a questão da 
cultura e identidade nacional vai ao encontro de considerar o fato de termos 
sido explorados por culturas dominantes que nos levaram a negar a nossa a 
favor de imitá-las. Vai ao encontro de considerarmos que vivemos num país 
altamente desigual em que a maioria ainda é pobre.  

O povo brasileiro, que vive no interior de uma fronteira delimitada pela 
geografia nacional, não é definitivamente diferente em cada região.  Tudo, no 
final das contas, acaba se resumindo nas relações de poder, dominação e 
subordinação. A cada um, o seu lugar. Identificamo-nos, enfim, enquanto 
dominados que se auto-inferiorizam. Discriminar o negro, por exemplo, é negar 
a própria brasilidade. 

O que se pode ver nas representações é que mesmo sofrendo uma 
situação de injustiça, o brasileiro em geral, porta-se conservador e avesso a 
qualquer forma ou projeto de mudança social. Mas não é assim porque é 
fatalista. É assim porque aprendeu a respeitar um poder maior e a acreditar 
que nada pode mover o que está instituído.  
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RESUMO  
 
Desde as épocas mais antigas, tanto na literatura clássica como nas 
narrativas bíblicas, há representações simbólicas de três estilos de mulher: 
a doméstica, a sensual e a combativa, que se originam da fragmentação da 
sociedade,da divisão do trabalho e do desejo individual ou apenas do que 
se aprende no seio da família. A psicóloga Susana Pravaz (1981) relaciona 
esses tipos femininos aos arquétipos gregos das deusas Hera, Afrodite e 
Atena.  Tendo em vista que os mitos são relatos simbólicos que servem 
como paradigmas que permitem compreender a existência humana, 
podemos constatar que as obras literárias, como formas simbólicas, 
representam esses paradigmas. Nessa perspectiva, Macunaíma de Mario 
de Andrade, que é uma das primeiras obras da fase demolidora do 
Modernismo brasileiro,representa esses estilos arquetípicos de mulher 
representados nas figuras femininas que compõem a obra, como a mãe de 
Macunaíma, Ci, a mãe do mato e Vei, a Sol, as quais, dentre tantas outras, 
fazem parte deste hibridismo cultural composto por Mario de Andrade. A 
análise das figuras femininas que são denominadas “mulheres-para-fazer-
filhos”, “mulheres-para-fazer-amor” e “mulheres-para-lutar” que compõem 
essa obra terá como base teórica, entre outros, os estudos de Suzana 
Pravaz (1981) sobre os três estilos de mulher e de Bourdier sobre a 
dominação masculina(2002).  
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RESUMO  
 
De acordo com Melamed (2006), o conceito americano de raça está 
sofrendo mudanças radicais. A autora argumenta que o estabelecimento 
dos Estados Unidos como uma nação privilegiada include a eliminação do 
racismo com a promoção de Americanos outrora discriminados para o 
status de ‘cidadão americano’.  Essa mudança se faz parcialmente através 
da literatura Afro-americana. Nessa literatura, sujeitos híbridos começam a 
questionar a rigidez do conceito de raça americana que apregoa que ter 
uma gota de sangre negro significa que essa pessoa é negra. Rachel 
Morse, a personagem principal, segue o preceito central do movimento 
multirracial que apregoa que os Estados Unidos devem “reconhecer a 
multiplicidade de suas identidades como indivíduos multirraciais”. Neste 
sentido, Spickard argumenta que sujeitos híbridos se mantém ligados às 
comunidades as quais pertencem embora pretendam conquistar sua 
individualidade (Spickard 2003). A questão então é: ao buscar sua 
individualidade, Rachel mantém uma aliança com as comunidades 
oprimidas a qual pertence? Neste movimento, a literatura Afro-americana 
desloca a noção de movimento social baseado na união de raça e se move 
em direção ao indivíduo e seus dramas psicológicos.  
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RESUMO  
 
Durante a década de 90 com o advento e a rápida popularização das 
tecnologias digitais, principalmente com o surgimento da Internet, que se 
tornou acima de tudo, um campo para a divulgação de ideias e 
conhecimento, houve mudanças significativas nas formas de divulgação e 
recepção da literatura. Com tantas transformações tecnológicas, muitas 
pessoas passaram a pensar no fim do livro impresso e, até os mais 
extremistas, no final da literatura. Entretanto, essas novas tecnologias 
inseriram-se de forma bastante atuante na sociedade de modo geral o que 
possibilitou não apenas os seres humanos terem acesso fácil a informação, 
como também na relação da literatura com a sociedade e, 
consequentemente com os meios de produção, produtores, receptores, 
levando-nos a refletir e a questionar sobre o livro e suas formas de 
veiculação e consumo. Nesta perspectiva, parece natural que o texto 
literário, principalmente aquele que se destina ao público juvenil, 
acompanhe essas mudanças tanto no que diz respeito à digitalização do 
livro quanto aos novos tipos de leitores que o ambiente virtual tende a 
formar, e com isso se posicione esteticamente diante delas. Dessa forma, a 
partir da análise da obra Todos contra D@nte (Companhia das Letras, 
2008), de Luís Dill, buscamos mostrar que por um lado, as mídias digitais 
têm sido suporte para a literatura e têm inserido nela suas marcas como 
interatividade, hipertextualidade, diálogo intercódigos, etc. e por outro, as 
práticas hipermidiáticas também têm influenciado a literatura juvenil 
contemporânea, em papel, como é o caso do livro escolhido e analisado 
que faz uso da linguagem e recursos cibernéticos como tentativa de 
aproximar o leitor do universo virtual.  
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RESUMO  
 
O Simpósio temático pretende abrir espaço para reunir pesquisadores de 
Letras e História, assim como de outras áreas de conhecimento com 
trabalhos em desenvolvimento e/ou já concluídos que têm descoberto ou 
revisitado, com novos olhares, temas, objetos e problemas de investigação 
situados na região fronteiriça entre história e literatura. Os coordenadores 
constataram o crescente interesse de pesquisadores pelo uso da literatura 
na pesquisa histórica e principalmente na proximidade entre os esses dois 
campos, portanto a proposta é promover e debater as relações de 
compartilhamentos e especificidades no diálogo entre a Literatura e a 
História, aproveitando-se, sempre que possível, da inter-dependência entre 
ambas para, de um lado, fomentar o discurso historiográfico e, de outro, 
aperfeiçoar o fazer literário. Entre as questões principais a serem discutidas 
são: 1 - cultura escrita e as práticas culturais mediadoras de sociabilidades; 
2 - as relações entre Literatura e História a partir de formulações 
predominantemente historiográficas; 3 - relações entre Literatura e História 
a partir de formulações predominantemente literárias; 4 - historiografia 
literária; 5 - ficção/meta-ficção historiográfica.  
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RESUMO  
 
Álvares de Azevedo, considerado um dos grandes escritores românticos 
brasileiros, em sua fascinação pela morte, contribuiu consideravelmente 
para a manifestação dos aspectos gótico e fantástico na literatura 
brasileira. No presente trabalho, pretende-se analisar o conto “Solfieri”, 
pertencente à obra Noite na Taverna, publicada postumamente no ano de 
1855, tendo em vista que a abordagem do tema corrente “morte” sob o 
aspecto do sobrenatural é pouco explorada ou por vezes esquecida. A 
temática da morte, no conto “Solfieri”, traz, em meio a um ambiente lúgubre 
e permeado por orgias, a atração pelo mistério, o imaginário e o indefinido, 
que, como tudo que não tem forma certa, vai sendo moldado pelos desejos 
e fantasias do narrador. A partir desta análise, busca-se contribuir para 
uma compreensão mais ampla do tema, visto que a morte pode ser 
considerada como uma eterna alegoria para ilustrar um dos enigmas mais 
desafiadores e atemporais. Este trabalho tem como base relevantes artigos 
científicos e a obra Do grotesco e do sublime, de Victor Hugo.  
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RESUMO  
 
A intrínseca relação entre a literatura e a sociedade, já apontada por 
Aristóteles na Arte Poética, tem sido amplamente estudada por teóricos 
literários, sobretudo a partir do século XX. O maior crítico literário brasileiro, 
Antonio Candido (2000), afirma que a arte, de maneira geral, é social uma 
vez que depende da ação e de fatores do meio, exprimindo valores 
ideológicos da sociedade que a produz. Nesse sentido, o tema da 
regeneração da cortesã foi um dos mais discutidos pela ficção romântica 
do século XIX. José de Alencar e Alexandre Dumas Filho, como  grandes 
representantes do Romantismo brasileiro e francês, apresentam, em seus 
respectivos romances Lucíola, publicado em 1862,  e A Dama das 
Camélias, publicado em 1848, um diálogo sobre a temática das mulheres 
públicas e submissas que  se sacrificam em função do amor, ambas 
moldadas pela sociedade patriarcal vigente. Com base na intertextualidade 
explícita com Alexandre Dumas, por meio da qual Alencar nacionaliza o 
tema da regeneração da cortesã, problematizando questões fundamentais 
sobre os espaços destinados às mulheres no século XIX, esse trabalho tem 
como objetivo comparar as imagens femininas nas duas obras, 
respaldando-se nos aportes teóricos de Antonio Candido no que se refere à 
relação entre literatura e sociedade e nas contribuições de estudiosos das 
obras de Alencar como Luís Felipe Ribeiro (1996) e Valéria de Marco 
(2012).  
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RESUMO  
 
As obras do Padre Manuel da Nóbrega são um exemplo dos primórdios da 
literatura criada no Brasil. O “Diálogo para a conversão do gentio” foi 
escrito por Nóbrega entre 1556-1557, quando ele já estava vivendo na vila 
missionária que um dia se tornaria umas das maiores cidades do Mundo, 
São Paulo, por um período de 6 anos – tempo suficiente para conhecer os 
nativos da área, a vida na colônia, e as dificuldades e frustrações com 
relação a ambos. E importante ressaltar, no entanto, que essas 
dificuldades – tão bem documentadas no “Diálogo” - são consideradas 
exclusivamente do ponto de vista do colonizador. Nesse sentido, alem do 
valor literário, o “Diálogo para conversão do gentio” adquire um importante 
valor histórico. Alem de expressar as duvidas e dificuldades de Nóbrega 
com relação a conversão dos nativos e a vida entre eles, esse “diálogo” é 
um registro do entendimento do autor sobre a população indígena do 
Brasil, sua cultura, e o que eles representavam – entendimento que era, 
por sua vez, produto do seu tempo, mentalidade, assim como um reflexo 
do espírito colonial. Essa pesquisa se propôs a analisar o “Diálogo para 
conversão do gentio” do ponto de vista histórico, buscando compreender o 
papel desempenhado pela educação jesuíta – assim como relatada no 
“diálogo” – na destruição das culturas indígenas no Brasil.  
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RESUMO  
 
Esta comunicação tem por objetivo analisar o diálogo existente entre a 
literatura e a história por meio do teatro clássico do século V a. C. Mas 
especificamente na obra Oréstia de Ésquilo. Visa a partir daí mostrar como 
essa forma literária estava diretamente ligada aos acontecimentos sócio-
político-religiosos da época, trazendo ao povo helênico a reflexão sobre as 
suas ações e, consequentemente, a sua maneira ímpar de compreensão 
do seu universo. Apresentaremos também um quadro geral do surgimento 
e formação do teatro grego enquanto uma arte que se emancipou das 
festas dionisíacas tornando-se uma das únicas festividades gregas que 
possuía com seus espectadores um caráter totalizante. De acordo com 
Brandão (1990), existem duas explicações para à associação das 
festividades dionisíacas a tragédia grega: uma ligada à figura dos sátiros, 
outra, as próprias oferendas ao deus.  Destarte, é interessante notar que 
ambas estão ligadas a figura do bode. Na primeira, vemos que os adeptos 
dessas festividades do vinho novo, se disfarçavam em sátiros (homens-
bodes) que etimologicamente traria a menção ao canto do bode (tragos: 
bode + oidé: canto), ou do latim tragoedia = tragédia. Já o segundo grupo 
acreditava que a tragédia estava estritamente ligada ao sacrifício de um 
bode ao deus, simbolizando a própria divindade, que na corrida sem êxito 
para se salvar dos Titãs, o deus do vinho se metamorfoseia em bode antes 
de ser devorado. Como metodologia, nos pautaremos nos escritos de Marc 
Boch e Lucien Febvre, que entendem a história como a ciência dos 
homens no tempo. Com esse método poderemos traçar algumas 
considerações a respeito da trilogia de Ésquilo mostrando dessa maneira a 
complexidade que é pensar o homem nas suas múltiplas faces, ou seja, 
entendê-lo a partir do conceito de complexidade.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: tragédia; História e Literatura; Oréstia. 



 

 

 

314 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 

  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

IRACEMAS  
BRASILEIRAS:  
UMA LEITURA  
COMPARATIVA  
ENTRE O ROMANCE  
DE JOSÉ DE ALENCAR  
E A MÚSICA DE  
CHICO BUARQUE 
Lidio Zschornack (FECILCAM) 
Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (FECILCAM)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
Antonio Candido (2006), o expoente na crítica literária brasileira, destaca 
que a literatura, como toda arte, tem como paradigma a sociedade em si, 
pois é do meio social que vem as marcas ideológicas representadas nas 
obras literárias. Assim sendo, o romance Iracema, de José de Alencar, que 
veio a lume em 1865, e o poema Iracema Voou, de Chico Buarque, 
gravado em 1998, são obras revestidas com os valores sociais de épocas 
distintas. José de Alencar, destacado escritor brasileiro na época do 
Romantismo, apresenta a personagem Iracema de uma forma idealizada, 
mas também como metáfora da colônia explorada pelo europeu. 
Representa, assim, embora de maneira velada, a progressiva 
desculturação do povo indígena e o massacre físico imposto aos nativos. 
Por outro lado, o compositor Chico Buarque de Hollanda, ao resgatar a 
personagem Iracema, ele o faz dentro do contexto histórico brasileiro do 
final do século XX.  A Iracema deste sublinha o sofrimento de cada 
brasileiro que precisa emigrar de sua pátria em busca de sobrevivência. 
Diante disso, esse trabalho objetiva comparar as representações 
simbólicas e culturais das duas Iracemas. A análise comparativa baseia-se 
nas teorias de Candido (2006), quanto ao enfoque sobre a intrínseca 
relação entre literatura e sociedade, nos estudos sobre as teorias pós-
coloniais de Bonnici (1998), bem como nos estudos de Ribeiro (1996) e 
Fortes (1998) sobre a obra de Alencar.  
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RESUMO  
 
Com base na Imprensa Alternativa e por meio da análise de algumas e 
edições do jornal “Lampião da Esquina” (publicação voltada aos 
homossexuais que circulou durante 1978 e 1981, nas grandes capitais 
brasileiras) busca-se traçar um panorama entre imagem e discurso, no que 
tange ao estereótipo imposto à militância LGBT, no referido período. Deste 
modo as relações de poder imbricadas nos discursos do público ao qual 
era destinado o jornal surge a percepção de uma fala articulada 
socialmente como forma de desmistificar uma visão errônea sobre o tipo de 
sujeito homossexual no período. Compreende-se que a transformação da 
mentalidade se efetue a longo prazo, mais que isso, que é um aspecto em 
constante transformação. Nesse quadro se insere o olhar direcionado a 
manifestação de uma imprensa que deu voz a uma minoria social, que por 
sua vez efetua um prelúdio da consolidação de direitos sociais por meio do 
reconhecimento da pessoa independente da sexualidade, que levara a 
transformação na visão moral do sujeito homossexual.  Através do estudo 
buscou-se concordância com a Análise do Discurso, tendo como 
referencial o pensamento de Michel Foucault incidindo sobre a 
manifestação homoafetiva enquanto objeto presente nas fontes.  De acordo 
com Foucault a caracterização de um discurso sobre o sujeito permite 
compreender as relações de poder estabelecidas, fragmentando um 
discurso para recompor a imagem dos indivíduos frente à diversidade 
sexual existente e até então interditada. A proposta inicial é relacionar o 
discurso presente na seção Cartas na Mesa do impresso Lampião da 
Esquina enquanto parte de um corpus que visa articular a opinião de 
sujeitos afastados da organização do jornal e da imprensa como um todo, 
mas que por sua vez não apenas demonstra anseios e desejos de uma 
categoria social e sim o preenchimento de interstícios que permitem a 
transformação da imagem, do discurso e da mentalidade no que se refere a 
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compreensão do sujeito homossexual, onde  infere-se a percepção e a 
contribuição da micro história italiana para a articulação de uma fala 
multifacetada que ao mesmo tempo em que encontra-se interdita levanta 
um discurso frente a um complexo jogo de relações de poder presentes na 
sociedade. Não é a concepção de um significado de sexualidade atrelado à 
militância homossexual que norteia o desenvolvimento desta comunicação, 
tão pouco a defesa da mesma, antes disso é a própria problematização das 
relações de poder articuladas na imprensa alternativa “Lampião da 
Esquina” que circunscreve um olhar para o estereótipo do homossexual 
descrito na referida imprensa, frisando a imagem e o discurso além do viés 
erótico por meio das falas presentes na seção Cartas na Mesa. Embora 
circunscrito num contexto situado às portas do AI-5, o jornal Lampião da 
Esquina surge como proposta de leitura voltada para o público 
homossexual, se compreendido como imprensa feita por homossexuais 
cuja outra extremidade encontra-se uma população que repudia tais 
indivíduos delegando aos mesmos habitarem as margens da sociedade 
fadados ao silêncio. Pois na visão simplista destes, tal veículo de 
comunicação comportaria nada mais que referências e indicações acerca 
de literatura, arte homoerótica, tendências e discursos de uma minoria 
estereotipada. Adentrando pelo outro lado desta dicotomia e 
compreendendo o ponto de vista dos próprios organizadores do jornal, 
embora comporte em si as citadas implicações estereotipadas, este 
representa uma crítica a situação ao contexto nacional e mundial no qual o 
discurso de Lampião da Esquina estava inserido, implicando proposições 
sobre as variantes sociais do período que articulava ainda com os leitores 
sobre tais reflexões como pode ver através da seção Cartas na mesa. 
Sendo assim, é sobre este viés que se propões discursar sobre 
sexualidade. Não somente na seção que é destinada aos leitores a fala 
articulada é diversificada, mas em todo o jornal, sendo encontrado textos 
em forma de narrativa, ensaios, poesias e aqui o que torna-se o escopo da 
pesquisa as cartas dos leitores por meio da qual infere-se a 
representatividade do jornal Lampião da Esquina enquanto prática social 
da militância LGBT. Para dar vazão ao argumento proposto busca-se o 
pensamento de Michel Foucault em que se se empreender a sexualidade 
enquanto conjunto de relações complexas em âmbito social, físico, 
comportamental e acima de tudo político, é preciso considerar que este 
dispositivo não ocorre sempre da mesma forma produzindo os mesmos 
efeitos (FOUCAULT, 1999). A par disto é possível compreender a analogia 
proposta para análise do jornal Lampião da Esquina que para falar da 
homossexualidade não a restringe a uma única faceta, mas agrega e 
contextualiza aos diferentes aspectos a que o discurso está relacionado, 
apresentando uma nítida variação temática nas edições tomadas para 
análise e que pode ser verificado através da capa matéria de capa de 
algumas edições que expõem a matéria principal do exemplar. Assim, na 
primeira edição, por tratar-se do lançamento, observa-se um caráter de 
seriedade por abordar um assunto político, sendo que na edição seguinte 
abre espaço para comentário acerca da subjetividade homossexual quando 
 
 



 

 

 

317 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 

  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

incide sobre a religião problematizando não o lugar, na hierarquia 
eclesiástica, que compete ao homossexual mas a sua conduta social 
enquanto portador de direitos e deveres. Enquanto produto de uma minoria 
social a imprensa alternativa parte dos anseios desta de se expor 
publicamente, dar voz e fazer-se ouvir perante a maioria, mas não que tal 
fenômeno, no que tange à sexualidade e/ou homossexualidade, fosse 
inédito na história, pois há muito tempo que o centro dessa temática é 
estimulado, por diferentes mecanismos, que se ocultaram por meio de 
práticas que visavam silenciar o assunto restringindo-o a um discurso de 
caráter médico ou legal. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: homossexualidade; Jornal Lampião da Esquina; 

análise do discurso. 
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RESUMO  
 
O presente trabalho lança olhos à novela Le denier jour d’um condamné, 
escrita por Victor Hugo. Essa narrativa tem importância fundamental para a 
compreensão da obra literária do autor francês, bem como para sua 
mudança de perspectiva política que vai do apoio ao ancien régime, 
passando paulatinamente à entusiástica defesa da Revolução Francesa.  
Procuro analisar discursivamente a obra, evidenciando o conflito entre 
elementos formais dos gêneros trágico e romanesco presentes na tessitura 
do texto.  Se, por um lado, a consciência da condição de condenado à 
morte encerra em si oposição comparável àquela entre o éthos e o daimon 
trágicos, por outro, a escritura do diário por parte do Condenado é 
legitimamente uma forma de o herói romanesco superar a condição 
alienante. A partir dos elementos estéticos apresentados, é possível traçar 
uma linha divisória entre as duas posições políticas defendidas por Victor 
Hugo em momentos distintos de sua vida: como político e escritor. Assim, a 
partir do objeto estético, procuro analisar como o autor francês percebia as 
importantes mudanças históricas que se operavam na França naquele 
momento, mudanças para as quais Victor Hugo é ator de considerável 
relevância política e intelectual.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Victor Hugo; discurso literário; mimeses. 
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Se tudo a minha volta, é monótono e descolorido, não existirá em 
mim uma tempestade, uma luta, uma tragédia? Esta ideia fixa que me 
possui não se me apresenta a cada hora, mas a cada instante, sob 
uma nova forma, sempre mais hedionda e ensanguentada à medida 
que o termo se aproxima?  (O Condenado de Último dia de um 
condenado) 

  
 

Le Dernier jour d'un condamné (O ultimo dia de um condenado) é uma 
narrativa escrita por Victor Hugo em 1829. Neste texto, um condenado – autor 
secundário da obra – descreve sua trajetória desde a condenação de primeira 
instância ao derradeiro momento do cumprimento da sentença capital. 

RESUMO: O presente trabalho lança olhos à novela Le 
denier jour d’um condamné, escrita por Victor Hugo. Essa 
narrativa tem importância fundamental para a 
compreensão da obra literária do autor francês, bem 
como para sua mudança de perspectiva política que vai 
do apoio ao ancien régime, passando paulatinamente à 
entusiástica defesa da Revolução Francesa.  Procuro 
analisar discursivamente a obra, evidenciando o conflito 
entre elementos formais dos gêneros trágico e 
romanesco presentes na tessitura do texto. Se, por um 
lado, a consciência da condição de condenado à morte 
encerra em si oposição comparável àquela entre o éthos 
e o daimon trágicos, por outro, a escritura do diário por 
parte do Condenado é legitimamente uma forma de o 
herói romanesco superar a condição alienante. A partir 
dos elementos estéticos apresentados, é possível traçar 
uma linha divisória entre as duas posições políticas 
defendidas por Victor Hugo em momentos distintos de 
sua vida: como político e escritor. Assim, a partir do 
objeto estético, procuro analisar como o autor francês 
percebia as importantes mudanças históricas que se 
operavam na França naquele momento, mudanças para 
as quais Victor Hugo é ator de considerável relevância 
política e intelectual. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Victor Hugo; discurso literário; 
mimeses. 
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A obra tem início com a apresentação da situação de tensão que dá 
desenlace à narrativa. “Condenado à morte!”: é esse o estado do narrador, há 
cinco semanas “absorvido por este pensamento, sempre só com ele, sempre 
gelado pela sua presença, sempre curvado debaixo do seu peso!”. A situação 
terminal na qual se apresenta o narrador não é apenas física, seu corpo “está 
algemado numa cela” e seu espírito “preso numa ideia.” A condenação à morte 
é, assim, vista como uma dupla exclusão e cerceamento: uma é a 
impossibilidade de transitar fisicamente, a outra está ligada ao apagamento do 
desejo e da vontade. 

Desatados os laços que o uniam ao mundo exterior, a prisão realiza um 
movimento de apagamento do indivíduo. Aquele que outrora tinha um nome 
torna-se apenas um condenado, e assim é identificado ao longo da obra. 
Caracterização que, quase paradoxalmente, serve para o apagamento das 
individualidades do sujeito. As suas dores não são apenas físicas, a prisão e a 
pena de morte têm um efeito invisível e imensurável nos homens: “Talvez eles 
nunca tenham refletido, os desgraçados, nessa lenta sucessão de torturas que 
encerra a fórmula expedida de uma sentença de morte.” (HUGO, s/d, p. 22)  

A prisão é um ser terrível que engole a subjetividade do indivíduo, assim 
como a baleia fez a Jonas na narrativa bíblica. Libertar-se desse monstro é 
afirmar-se em sua face: 

 
A prisão é uma espécie de ser horrível, completo, indivisível, 
meio casa, meio homem. Eu sou a sua presa; ela incuba-me, 
ela enlaça-me com todas as suas pregas, ela encerra-me em 
suas muralhas de granito, Põe-me a cadeado sob sua 
fechadura de ferro, vigia-me com seus olhos de carcereiro. 
(HUGO, s/d, p. 54) 

 
Minha proposta no presente trabalho é analisar as relações entre o 

enunciado da Forma e do Conteúdo nesta obra específica de Victor Hugo, O 
último dia de um condenado, a partir de teorias dos gêneros literários. 

Distinguir a qual gênero pertence uma obra literária é, em sua essência, 
buscar enquadrar em parâmetros mais ou menos arbitrários e abstratos 
características de obras concretas e que, muitas vezes, não se limitaram 
àqueles parâmetros elencados pelos estudiosos como adequados ou não para 
os gêneros.  

A pretensão de manter a classificação da obra de arte definida em 
parâmetros “puros” de um sistema poético fechado, não observa que as ações 
humanas encontram-se no “terreno do historicizado”. A perspectiva da poética 
tradicional compreende a arte como um sistema formal, no qual a função do 
gênero é definida intrinsecamente, pela relação e limitação com os demais – 
um gênero se encerraria a partir da categorização formal do outro. Trata-se de 
uma categorização hermética e acima da realidade do mundo: proposições 
como essa desconsideram a dialética histórica inerente a toda ação humana. 

No entanto, percebemos que as mudanças históricas requerem formas 
específicas de registro das experiências, e não se limitam a essa categorização 
tradicional e estanque.  

Emil Staiger, na esteira de Hegel, enfrentou esse problema propondo 
que o “lírico”, “épico” e “dramático” constituiriam formas atemporais de 
representar a essência do homem, cito: “a questão da essência dos gêneros 
conduz a uma outra, a questão da essência dos homens.” (STAIGER, 1997, p. 
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17) Para Staiger, há para os indivíduos uma ideia do que seja o lírico, o 
dramático e o épico e que o “valor das obras que tentamos julgar de acordo 
com essa ideia é que pode variar; uma pode ser mais ou menos lírica, épica ou 
dramática que a outra.” (STAIGER, 1997, p. 15). Até aí, muito pouco parece 
acrescentar à discussão anterior. Staiger considera, no entanto, que há “zonas 
cinzas” entre os três gêneros poéticos clássicos, em que  se desenvolveriam 
formas  de representação do mundo dinâmico. Admite que a experiência 
humana pode ser variada, daí que as obras de arte concretas podem ter 
dimensões de mais de um gênero e que entre os limites dos gêneros clássicos 
(ou seja: puros) desenvolvem-se formas hibridas de registro das experiências 
humanas. Quero aqui ressaltar que, para fins do presente estudo, a 
contribuição de Staiger está em mostrar, mesmo que dentro da perspectiva 
clássica dos três gêneros, que as obras literárias não podem ser vistas como 
puras realizações de gêneros teóricos e sim como tendo dimensões diversas. 
Nesse sentido, o próprio Victor Hugo já havia afirmado: “A ode e o drama se 
cruzam na epopeia. Há tudo em tudo; só que existe em cada coisa um 
elemento gerador ao qual se subordinam todos os outros, e que impõe ao 
conjunto seu caráter próprio. “(HUGO, 2007, p. 43) 

Distanciam-se da poética de Aristóteles, que prescrevia a necessidade 
de adequação do conteúdo à forma de representação escolhida. Para o 
Estagirita o insucesso da obra poderia estar ligado à má escolha da matéria a 
qual se tratou em forma dramática. Aristóteles avisava dos perigos de dar à 
Forma dramática traços épicos, alegando que não se deveria “dar forma épica 
à sua tragédia”, dizendo que por épico compreendia “uma multiplicidade de 
fábulas [ações], por exemplo, compor com toda a fabulação da Ilíada” 
(ARISTÓTELES, 2000, p. 39). Vemos assim que, para a poética Clássica, há 
uma relação impositiva necessária entre Forma/Conteúdo e o marco 
diferenciador entre a tragédia e a épica encontra-se na extensão da ação 
escolhida como sua matéria, ou seja, recaía na Forma. Da seguinte forma 
Peter Szondi problematizou a questão: 

 
Essa concepção tradicional, fundada na dualidade originária de 
forma e conteúdo, tampouco conhece a categoria do histórico. 
A forma preestabelecida é historicamente indiferente; só a 
matéria é historicamente condicionada, e o drama aparece 
segundo o esquema comum a todas as teorias pré-históricas, 
como realização histórica de uma forma atemporal. (SZONDI, 
2001, p. 24) 
 

Fundamentalmente a questão apresentada revisa as palavras de Victor 
Hugo, em seu prefácio a Cromwell, ao denunciar muitos críticos e autores que 
têm o modelo clássico não como ponto de partida para a sua obra e sim como 
ponto de chegada. Hugo já apontara, e agora Szondi retoma, a posição limiar 
em que se encontram os enunciados da Forma e do Conteúdo, quando um 
aponta em direção ao tempo presente como elemento constitutivo de sua 
poética e o outro remete aos códigos convencionados pela poética clássica. 
Surgem os seguintes problemas, que se releem por perspectivas distintas: 
“Como representar as relações sociais atuais utilizando-se de códigos criados 
para uma realidade que não mais se faz presente?” ou “como as relações 
sociais presentes se portam em Formas que não lhes são adequadas?”.  
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Temos assim esboçada, em linhas mais que gerais,  a complexidade do 
problema do enunciado da Forma artística segundo percebo atualmente. Ao 
mesmo tempo em que uma obra condensa um enunciado verbal dinâmico, ela 
se localiza em uma longa tradição de outras obras e constitui elemento em uma 
dialética que embora esteja contida nela, extrapola os limites do objeto 
analisado.  

Ao estudarmos um romance por esse prisma, buscamos aproximar e 
distanciar dada obra, enquanto enunciado objetivo e historicamente localizado, 
das obras de arte realizadas anterior e posteriormente. Com isso, podemos 
compreender também as diversas formas “de estar no mundo” do homem, visto 
que é a representação dessas formas que constitui os enunciados do Conteúdo 
e da Forma.  

Aqui falo de uma dimensão trágica da obra de Victor Hugo. Isso não 
quer dizer que estejamos afirmando tratar-se de uma tragédia. Apenas busco 
situá-lo em uma perspectiva histórica do enunciado da Forma para, em 
seguida, analisar quais as proximidades e distâncias das estruturas sociais que 
a época de Hugo pode manter com a antiguidade grega. 

O surgimento da tragédia antiga se dá em um período muito específico 
da história, em que se operava na sociedade grega um momento de 
modificação de suas estruturas bastante relevante. A edificação de instituições 
de direito no mundo grego gerou consequências irreparáveis na percepção do 
homem grego. O universo espiritual da religião, outrora domínio norteador do 
agir, encontrou instituição social párea na condução do comportamento 
humano. A contemporaneidade de dois discursos que incidem sobre o mesmo 
objeto é uma das condições essenciais para o surgimento da tragédia. Jean-
Pierre Vernant definiu em Mito e tragédia na Grécia antiga (1999) que nessa 
época “assim também com a cidade, desenvolve-se um sistema de instituições 
e de comportamentos, um pensamento propriamente político. Ainda aí é nítido 
o contraste com as antigas formas míticas de poder e de ação social que a 
polis substituiu juntamente com as práticas e a mentalidade que lhes eram 
solidárias.” (VERNANT; NAQUET, 1999, p. 9). Emparelhavam-se duas grandes 
instituições cuja incidência estava sobre o mesmo objeto: o homem grego. 

É nesse rápido momento de transição, que não durou mais de dois 
séculos, que ocorreu a ascensão e consolidação do gênero trágico. O homem 
trágico é caracterizado pela sua consciência em estado limítrofe entre as 
velhas formas míticas de ser e estar no mundo e aquelas ditadas pelo 
desenvolvimento da polis. Na tragédia se debatem valores do passado e 
contingências atualizadas daquele grupo social.  

Da mesma maneira, Victor Hugo produz toda a sua obra em um 
momento de significante ruptura social. A França do início do século XIX mal 
começava a se acomodar com os efeitos da Revolução ocorrida poucos anos 
antes. Muitos movimentos aconteceriam durante o século XIX, ainda como 
consequência da erupção dos ideais revolucionários. Ocorria, mesmo que por 
cartas marcadas, um reposicionamento dos papéis de poder na França. 
Passados tanto o “terror” de esquerda quanto o de direita, promulgadas cartas 
políticas em tempo recorde, em 1791, 1793 e 1795, o século XIX nascia na 
França com o término daquilo que é “tecnicamente descrito como período 
revolucionário (1794-9)” (HOBSBAWN, 1997, p. 47). Seguindo-se a ele 
diversas mudanças que caracterizaram politicamente o século de Hugo: 
Diretório (1795-9), Consulado (1799-1804), Império (1804-14), a restaurada 
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Monarquia Bourbon (1815-30), a Monarquia Constitucional (1830-48), a 
República (1848-51), e o Império (1852-70). “Todas essas foram tentativas para 
se manter uma sociedade burguesa, evitando, ao mesmo tempo o duplo perigo 
da República Democrática Jacobina e do Antigo Regime” (HOBSBAWN, 1997, 
p. 47). 

A própria vida de Victor Hugo é marcada pelo período de ruptura pelo 
qual passava a Europa, em especial a França, no início do século XIX.  
Observamos isso tanto em sua carreira poética quanto política, “pois as duas 
foram uma só – iniciada sob o estandarte branco da restauração, monarquista 
e católico.” (WINOCK, 2008, p. 10). Sobre esse período histórico, é significativa 
a leitura do seguinte trecho de Hugo: 

 
Há duas intenções na publicação desse livro [Odes, 1822], a 
intenção literária e a política; mas, no entender do autor, a 
última é decorrente da primeira, pois a história dos homens só 
revela poesia quando julgada do alto das ideias monárquicas e 
das crenças religiosas. (apud WINOCK, 2008, p. 10) 

 
Mas não foi esse o posicionamento político do escritor por toda a vida. 

Aplaudiu a ascensão da monarquia burguesa de Luis Filipe, julgando o 
caminho mais adequado para o momento histórico da França pós-
revolucionária. A transformação política no espírito de Hugo se deu de forma 
gradual. A elegia anos depois ao governo monarquista burguês significa um 
avanço em relação ao posicionamento anterior, mas ainda não temos um Victor 
Hugo republicano. Quase uma década desde o momento da publicação de 
suas Odes precedidas de sua profissão de fé monarquista constitucional, nos 
escreve: 

 
Minha antiga convicção monarquista e católica de 1820 vem se 
desmanchando pouco a pouco há 10 anos, com a idade e a 
experiência. Resta, no entanto, algo ainda em meu espírito, 
mas apenas uma poética e religiosa ruína. Eu me recolho às 
vezes, considerando-a com respeito, mas não rezo por ela. 
(apud WINOCK, 2008, p. 32) 

 
Com a chegada da revolução de fevereiro de 1848, aparentemente não 

houve mudanças no espírito de Hugo, mantendo-se fiel aos ideais da 
monarquia constitucional, apoiou o governo de Hélene d’Orleans. Muitas das 
decisões tomadas pelo governo provisório tiveram total apoio e apreciação de 
Victor Hugo. Entre elas está a abolição da pena de morte em matéria política. 

Não demora muito, em dois de março do ano de 1848, Hugo pronuncia 
um discurso cujo desfecho anunciava sua nova crença política: “Viva a 
república universal!” (WINOCK, 2008, p. 36). 

Tento, com essa pequena digressão, mostrar um sucinto perfil dos 
posicionamentos políticos de Hugo para, em seguida, procurar desvelar como o 
defensor da república universal já tinha seu germe no autor monarquista de O 
último dia de um condenado, de 1829. 

Uma sociedade em mudança estrutural e de poder é também uma 
sociedade com valores em mudança. A sociedade francesa no século XIX 
estava definindo-se através de um processo violento de rupturas seguidas. A 
própria vida deste mestre das letras francesas é um reflexo desses 



 

 324 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

acontecimentos. É por causa dessa característica única que consideramos, 
mesmo que sem possibilidade de provar essa teoria no pequeno espaço para o 
qual se destina o presente texto, que a obra de Victor Hugo constitui-se em 
uma variação sobre o mesmo tema, dada pela dialética de suas visões 
políticas. E o Último dia de um condenado é a primeira obra cujo tema central é 
o problema de teoria do justo, sendo o acabamento formal e teórico dessa 
discussão melhor visto em Os Miseráveis. Se na obra mais volumosa essa 
discussão se apresenta sob forma de embate entre o herói Jean Valjean e o 
Chefe de Polícia Javert, em o Último dia de um condenado dá-se pela oposição 
de conceitos de justo de dois momentos histórico definíveis: de um lado, o 
ancien regime; de outro, ideais insurgentes cuja forma se originava na 
ascensão de pretensões variadas, todas unidas pela negação dos valores 
políticos e sociais pregados pelo antigo regime. 

Em seu livro Vigiar e Punir: história de violência nas prisões, Foucault 
define seu objeto de estudo como sendo a história das formas de domínio do 
corpo pelo aparelho de repressão instituído na história da França. O filósofo 
francês inicia sua obra falando dos suplícios, verdadeiros eventos públicos 
cerimoniais realizados até o século XIX, nos quais se infligia no corpo do 
condenado uma série de sofrimentos, tendo esses a finalidade de restaurar o 
status quo ante. O corpo renhido do condenado tinha seu estatuto jurídico 
próprio, juntamente com seu cerimonial, “impõe todo um discurso teórico não 
para fundamentar o ‘mais poder’ que afetava a pessoa do soberano, mas para 
codificar ‘menos poder’ que marca os que são submetidos a uma punição.” 
(FOUCAULT, 2009, p. 31). Os suplícios e a consequente morte do condenado 
configuravam as únicas formas de punição para a estrutura socioeconômica 
dessa forma de poder e de regime político 

O desenvolvimento das formas de punição do indivíduo acompanha 
homologicamente os sistemas de produção em que surgem. Citando os 
estudos de Rusche e Kirchheimer, Foucault assim sintetiza: 

 
Numa economia servil, os mecanismos punitivos teriam como 
papel trazer mão de obra suplementar – e constituir uma 
escravidão “civil” ao lado da que é fornecida pelas guerras ou 
pelo comércio; com o feudalismo, numa época em que a 
moeda e a produção estão pouco desenvolvidas, assistiríamos 
a um brusco crescimento dos castigos corporais – sendo o 
corpo na maior parte dos casos o único bem acessível; a casa 
de correção [...], o trabalho obrigatório, a manufatura penal 
apareceriam com o desenvolvimento da economia de comércio. 
Mas como o sistema industrial exigia um mercado de mão de 
obra livre, a parte do trabalho obrigatório diminuiria no século 
XIX nos mecanismos de punição e seria substituída por uma 
detenção com fim corretivo. (FOUCAULT, 2009, p. 31) 

 
É com as modificações introduzidas desde o fim do século XVIII que a 

estrutura de poder, e, por consequência, socioeconômica começa a afirmar um 
capitalismo burguês em processo de hegemonia. Temos uma nova classe que 
assume o poder, diretamente ou por representação, e dele se beneficia. Em 
consequência, desaparecem os grandes patrimônios feudais, laicos ou 
eclesiásticos, “fiscalizados pelo Estado e ‘adquiridos’ pela nova classe; diminui 
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a influência das camadas privilegiadas por nascimento e o dinheiro se afirma 
cada vez mais como sendo ‘os nervos do Estado’.” (MEREU, 2005, p. 125)  

O Último dia de um condenado é uma obra datada de um período de 
transição, essa característica pode ser vista na representação de diversas 
formas de punição e controle. Cada uma delas pode ser identificada com um 
período histórico e uma organização socioeconômica da sociedade. A 
coexistência de formas de punição diversas indica que os discursos que as 
fundamentam estão correntes ainda naquela sociedade, na qual, 
gradualmente, afirma-se o capitalismo burguês. Encontramos nessa obra de 
Victor Hugo os trabalhos forçados, que muitas vezes o Condenado se lamenta 
por não ser seu destino. Há também a forma atual de mecanismo punitivo, a 
prisão, cujo paradigma Foucault configura como o Panopticon de Bentham: 

 
A prisão é uma espécie de ser horrível, completo, indivisível, 
meio casa, meio homem. Eu sou a sua presa; ela incuba-me, 
ela enlaça-me com todas as suas pregas. Ela encerra-me em 
suas muralhas de granito, põe-me a cadeado sob suas 
fechaduras de ferro, e vigia-me com seus olhos de carcereiro. 
(HUGO, s/d: 54 – sem grifos no original) 

 
Friso que, embora não seja a prisão do Condenado sua pena, esta 

apresenta-se completa em sua estrutura e formulação ideal. Em relação ao 
Panopticon e a sociedade moderna, Foucault assim se expressou em palestra 
proferida na PUC do Rio de Janeiro, lançada a termo no livro A verdade e as 
formas jurídicas: 

 
O panoptismo é um dos traços característicos da nossa 
sociedade. É uma forma de poder que se exerce sobre os 
indivíduos em forma de vigilância individual e contínua, em 
forma de controle de punição e recompensa e em forma de 
correção, isto é, de formação e transformação dos indivíduos 
em função de certas normas. Este tríplice aspecto do 
panoptismo – vigilância, controle e correção – parece ser uma 
dimensão fundamental e característica das relações de poder 
que existem em nossa sociedade.(FOUCAULT, 2005, p. 103) 

 
A forma de produção burguesa serve também ao pensamento dos 

mecanismos punitivos. Não é a toa que ouvimos correntemente expressões 
como “pagar cadeia”, “dívida com a sociedade” ou “quites com a justiça” nos 
discursos sobre o exercício do poder punitivo em nossa sociedade. Não há 
espaço para a pena capital, cria-se um procedimento de homologia entre a 
reparação e o bem jurídico ofendido: crimes contra o patrimônio são punidos 
com multa pecuniária, crimes contra as liberdades individuais terão na limitação 
do exercício da liberdade do condenado, crimes mais graves terão na reclusão 
a sua pena maior.  A lógica mercantilista da reclusão está na ideia de 
recuperação e reinserção do condenado nos mecanismos de produção e 
consumo. 

Na obra de Hugo, contra a consciência do Condenado lança-se a 
opressão moral da pena de morte, marco punitivo ligado ao antigo regime. 
Afirma-se assim, sobre o Condenado, uma voz cujo comando é impregnado de 
valores inerentes ao antigo regime: “Condenado à morte!” (HUGO, s/d, p. 9) 



 

 326 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

Opressão para a qual o herói não se entrega, lança-se à produção de suas 
memórias, verdadeiro libelo anônimo contra a face mais violenta dos 
mecanismos de poder.  

Contra o destino da pena capital que assola a consciência do 
Condenado, o herói inicia uma atividade que tem a finalidade de reconstituir os 
laços rompidos com o mundo exterior a sua cela. Atualiza-se, com os 
pressupostos da modernidade insurgente, a fórmula trágica da oposição do 
éthos do sujeito e o daímon de uma potência superior que contra ele se abate. 
Vernant conceitua caráter, ou éthos, como uma característica própria de cada 
gênero de homem que tem como base a soma de disposições (héxeis) que se 
desenvolvem pela prática e se fixam em hábitos. “Uma vez formado o caráter, o 
sujeito age de acordo com essas disposições e não poderia fazer de outra 
forma.” (VERNANT; NAQUET, 2008) A escrita é para o Condenado uma forma 
de evasão, uma tentativa de reatar os laços com os outros homens, cortados 
pela palavra da sentença de condenação: 

 
Se tudo a minha volta é monótono e descolorido, não existirá 
em mim uma tempestade, uma luta, uma tragédia? Esta ideia 
fixa que me possui não se me apresenta a cada hora, mas a 
cada instante, sob uma nova forma, sempre mais hedionda e 
ensanguentada à medida que o termo se aproxima? Porque 
não experimentar dizer a mim mesmo tudo o que sinto de 
violento e desconhecido nesta situação abandonada em que 
me encontro? Certamente, a matéria é rica; e por mais curta 
que seja a minha vida, haverá muito ainda – nas angústias, nos 
terrores, nas torturas que a encherão, desde esta hora até à 
derradeira – com que usar esta pena e esgotar este tinteiro. 
(HUGO, s/d, p. 21-22. Sem grifos no original). 

 
O éthos do Condenado se constitui pelo enchimento, “desde essa hora 

até à derradeira”, de páginas escritas com a matéria “rica” de exteriorização de 
seu sentimento violento e desconhecido na “situação de abandono”. Há dentro 
de seu espírito uma “luta”, “tempestade”, que o próprio Condenado define como 
trágica, pelo ressoar constante de uma frase que representa uma força superior 
que lhe impõe a condição reprimida: “Condenado à morte!”. 

A vida do condenado se divide em dois planos. Pelo fazer individual da 
escrita o Condenado exterioriza-se através do enunciado verbal e novamente 
reata os laços com a vida social, perpetuando-se pelo diálogo realizado com o 
leitor em sua obra escrita. Em sentido oposto está uma força que o impele ao 
fim, à ausência de existência.  

Hugo atualiza essa antiga fórmula trágica a partir das condições de 
enunciação de seu tempo e lugar. Ao dizer que há uma “ideia fixa que me 
possui não se me apresenta a cada hora, mas a cada instante, sob uma nova 
forma, sempre mais hedionda e ensanguentada à medida que o termo se 
aproxima” (HUGO, s/d, p. 21), o Condenado se apresenta como tendo em seu 
peito uma “tempestade”. O veredicto de “condenado à morte”, fato 
individualizável, age sob formas variadas com consequências nefastas a seu 
coração.  

Esse agir pouco individualizado da potência que oprime o espírito do 
homem pode ser visto no corpo da obra pela forma impessoal com que o 
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Condenado é tratado pelos demais atores do cerimonial punitivo. O Condenado 
narra o momento final de seu júri: 
 

Só os jurados pareciam pálidos e abatidos mas era 
aparentemente, por causa da fadiga de terem velado toda a 
noite. Alguns bocejavam, Nada, no seu porte, anunciava 
homens que acabavam de trazer uma sentença de morte; e na 
figura  destes bons burgueses eu só conseguia descobrir um 
grande desejo de dormir.(HUGO, s/d, p. 14) 

 
A relação subjetiva de castigo pertence ao direito primitivo, no qual há a 

instituição social da vingança privada. No Estado moderno, o castigo não é 
uma forma subjetiva de vingança, mas uma tentativa de restauração do status 
quo ofendido. Despersonaliza-se a mão que pune: embora pertença ao 
homem, está exercendo uma função do Estado: 

 
Este bom carcereiro, com o seu sorriso benigno, as suas 
palavras meigas, o seu olhar que lisonjeia e que espia, as suas 
grossas e largas mãos, é a prisão encarnada, é Bicêntre que 
se fez homem. (HUGO, s/d, p. 54) 

 
A institucionalização do fazer do homem leva ao encapsulamento de seu 

espírito. Os atores do cerimonial da punição institucionalizada deixam de ser 
sujeitos humanos e se transformam em cumpridores de funções. O Condenado 
não é, para elas, um ser humano, mas apenas um objeto sobre o qual se 
exerce o cerimonial da punição institucionalizada. Há uma relação consequente 
entre a reificação dos responsáveis pela disciplina e aqueles sobre os quais 
recaem seus olhos diligentes: 

 
Ao menos aqueles homens [os prisioneiros] lamentam-me, são 
os únicos a fazê-lo. Os carcereiros, os ajudantes, os guarda-
chaves – não lhes quero mal por isso – conversam e riem e 
falam de mim, diante de mim, como de uma coisa. (HUGO, s/d. 
p. 20 – sem grifos no original) 

 
E, mais à frente: 
 

A viatura parou um momento diante do posto da alfândega. Os 
funcionários inspecionaram-na. Se tivesse sido um carneiro ou 
um boi para o matadouro, teria sido preciso dar uma bolsa de 
dinheiro, mas uma cabeça humana não paga imposto. (HUGO, 
s/d, p. 63) 

 
Eis o que chamamos aqui de atualização romântica do daimon trágico. 

Contra a consciência liberta do Condenado, que se exerce no éthos da escrita, 
há uma força superior e pouco individualizada dada pela força punitiva 
institucionalizada e reificadora dos envolvidos na cerimônia ritual de dominação 
do corpo do Condenado.  

Ao dialogarmos com a tradição, não estamos simplesmente a repeti-la 
em nosso tempo. O processo dialógico não tem como objeto um simples 
“mosaico de citações”, essa perspectiva não considera as marcas próprias e 
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únicas que o enunciador dá ao seu discurso ao atualizar as palavras de outro. 
Um texto pode permanecer o mesmo, mas um discurso é irrepetível. 

Mesmo que um autor queira repetir a Forma da tragédia grega, essa se 
deu em condições históricas únicas, localizadas historicamente no marco entre 
dois séculos e, culturalmente, em uma sociedade em que diversos e 
importantes processos de mudança ocorriam: resultantes de ascensão do 
discurso jurídico que começava a se sobrepor à explicação mitológica da 
organização social. Embora circunstancialmente, na sociedade francesa do 
século XIX, também estejam ocorrendo modificações profundas, as condições 
históricas em que isso ocorre são únicas, não se confundindo com as da 
Grécia antiga. Sendo assim, podemos concluir que, permanecendo a estrutura 
fundamental da oposição entre éthos e daimon, ao se precipitar, o conteúdo 
modifica-a de maneira única.  

Parafraseando Vernant, afirmo que é na distância entre éthos e daimon 
que o homem trágico se constituí, “cada ação aparece na linha e na lógica de 
um caráter, de um éthos, no próprio momento em que ela se revela como 
manifestação de uma potência do além, de um daímon.” (VERNANT; NAQUET, 
2008, p. 15) Há um equilibro entre esses dois princípios constituintes do drama, 
“suprimindo um desses dois termos, ele [o homem trágico] desaparece.” (idem, 
ibdem). 

O jogo entre éthos-daímon também está na obra de Hugo, há uma 
relação necessária entre a subjugação do homem pelo aparelho repressor 
instituído e a sobrevivência da sua subjetividade possibilitada pelos escritos do 
Condenado. Estar condenado à morte é a condição necessária para o 
surgimento da volitas de vida, expressa no texto do diário. E é o discurso de 
libertação e em favor da vida que caracteriza a condenação a morte como 
instrumento de reificação do homem. Em suma, é por dentro das entranhas do 
monstro-prisão, que subjuga o homem à condição de coisas, que o Condenado 
consegue libertar-se através do diário.  

 Não estão, no entanto, em proporção harmoniosa. Estar liberto, 
evadindo-se da prisão ou sendo perdoado, é um desejo que o Condenado 
afirma constantemente. “Um meio de fugir, meu Deus! Um meio qualquer! É 
preciso evadir-me! É preciso! Imediatamente! Pelas portas, pelas janelas, pelo 
tecto! Nem que tenha que deixar da minha carne despedaçada nas frestas”. 
(HUGO, s/d, p. 57. Sem grifos no original) O Condenado, autor secundário da 
obra, realiza esse desejo de sobrevivência. Seu escrito subsiste à morte física 
e permite que sobreviva como uma pessoa social. Seu desejo supera seu 
destino, o éthos desequilibra a balança da fórmula trágica e se sobrepõe ao 
daímon. Mikhail Bakthin já afirmara que “um dos principais temas interiores do 
romance é justamente a inadequação de um personagem a seu destino e à sua 
situação. O homem ou é superior ao seu destino ou é inferior à sua 
humanidade.” (BAKHTIN, 2010, p. 425) 

Através da escritura do diário, instrumento de uma libertação que 
subsiste mesmo após a morte de seu autor, o Condenado se faz superior ao 
seu destino, torna-se autenticamente uma personagem romanesca.  

O romance tem seu nascimento e desenvolvimento em plena luz da 
história registrada, suas características, seus desdobramentos no Conteúdo e 
na Forma estão umbilicalmente relacionados a essa sua dinâmica histórica 
única em relação aos demais gêneros. Diferencia-se, pois estes chegam a nós 
com seu aspecto acabado e hermético. Há neles uma característica quase 
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tautológica, pois orientam o gosto e a crítica ao mesmo tempo em que 
modelam, de forma rígida, o desenvolvimento artístico individual. Os cânones 
dos gêneros clássicos agem com força coerciva real, dão limites e parâmetros 
objetivos para correto/ errado no fazer poético, para o bom/ruim no gosto do 
público. Os gêneros ditos “clássicos”, ao contrário do que foi dito em relação ao 
romance, têm seu processo de formação e desenvolvimento anterior ao 
registro histórico formal e documentado, chegam a nós como ditame pronto.  

Quanto ao problema da normatividade da poética clássica e a sua 
inadequação ao fazer artístico de sua época, Victor Hugo já havia expressado 
seu posicionamento, anos antes do lançamento de O Último dia de um 
condenado, em seu prefácio a Cromwell: 

 
Mas, dir-se-á, esta regra que o senhor repudia é emprestada 
do teatro grego. – em que o teatro e o drama gregos se 
assemelham ao nosso drama e ao nosso teatro? [...] O teatro 
grego, por mais assujeitado que estivesse a uma finalidade 
nacional e religiosa, é muito mais livre que o nosso, cujo único 
objetivo, no entanto, é o prazer, e , se se quiser, o ensino do 
espectador. É que um obedece somente às leis que lhe são 
próprias, enquanto o outro se aplica condições de ser 
perfeitamente estranhas à sua essência. Um é artista, o outro é 
artificial. (HUGO, 2007, p. 54) 

 
Bakhtin nos diz que o romance é o único gênero nascido à luz da 

história, e a ela em tudo se identifica. Tal como a dialética histórica, o romance 
e seus elementos são inacabados, estão em zona de contato com o presente, 
cuja natureza é fluida como o tempo. O futuro é o presente do próximo instante, 
o presente já fora o futuro do passado.  

O presente, enquanto objeto de representação literária, com seu caráter 
inacabado, considerado como ponto de partida e orientação de visão, em 
eterno contínuo, marca uma angular revolução na consciência criadora. O 
romance desenvolveu-se no bojo da modernidade, do presente enquanto 
tempo vivido. Tempo da mudança. Está assim inacabado. A sua natureza é 
acanônica, como gênero que eternamente se procura, analisa, critica, parodia e 
reinventa, resultado consequente da zona de contato do conteúdo da obra com 
seu objeto de representação.  

 Essa nova perspectiva estética que o romance imprime à narrativa tem 
origem em sua fonte geradora. Não está ligado ao fato consumado e imutável, 
são a experiência individual e o saber do vivido as principais forças criadoras 
do romance. O indivíduo e sua subjetividade são assim sua fonte 
imprescindível de material, bem como fonte orientadora e reveladora do 
mundo.  

A criação do Condenado como autor secundário está ligada intimamente 
à nova reorganização representativa do romance. Sendo a experiência do 
vivido a fonte da matéria romanesca, o autor da obra pode não só assumir-se 
como “eu narrador”, mas projetar o espírito criador para outro “eu”.  A 
individuação de um outro ser só foi possível a partir da complicada 
compreensão de que o mundo se organiza de formas diferentes a partir de 
perspectivas particulares. Esse é um fenômeno recente para o século XIX e 
podemos observá-lo no campo das letras em outros gêneros, como, por 
exemplo, as Confissões. 
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Espero, com o presente texto, ter lançado luzes sobre a obra O último 
dia de um Condenado, escrita pelo autor francês em um período de extremas 
mudanças na sociedade europeia. Procedendo a uma análise comparativa 
entre o enunciado formal da tragédia e do romance, procuro determinar de que 
maneiras se procederam aos processos dialéticos histórico-filosóficos e a 
relação que esses têm com o enunciado do conteúdo. 

Nesse momento de encerramento, levanto mais um problema que aqui 
se registra como expectativa de outros momentos em que possamos pensar no 
tema. Se a obra ora em análise foi composta por Hugo como um libelo de 
protesto contra a pena de morte e que essa forma cerimonial desumana de 
punição está intimamente relacionada com as formas de organização social do 
Ancien Regime, poderíamos compreender O último dia de um condenado como 
a primeira ruptura com a monarquia. Não que essa fenda esteja posta no 
discurso superficial, mas nas profundezas da análise discursiva. Isso nos 
permitiria, mais uma vez, afirmar que o germe de sua obra maior, Os 
Miseráveis, já se encontrava em encubação em O último dia de um condenado. 
O Condenado anônimo é o broto do qual Jean Valjean é a imponente árvore. É 
a fala do Condenado: “Eles são boa gente, os miseráveis.” (HUGO, s/d, p. 19). 
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RESUMO  
 
Os confrontos marcaram a República e, entre eles, a Revolta ou Guerra do 
Contestado, ocorrida entre 1912 e 1916, longe das capitais, nas divisas de 
Paraná e Santa Catarina, desencadeada pela construção da ferrovia, 
fomentada pela expulsão de agricultores e pequenos proprietários de suas 
terras. Sem perspectivas de, a curto prazo, retomarem a estabilidade 
financeira, camponeses nutrem a esperança na ressurreição do messiânico 
monge João Maria. O romance histórico – ou, dependendo do viés, o novo 
romance histórico – ensaia a versão ficcional de fatos, momentos e 
personagens. Versão que geralmente destoa dos argumentos da 
historiografia científica ou contraria os pontos de vista institucionalizados. 
“Os abismos de Caraguatá”, premiado romance de Adauto Elias Moreira, 
constrói um mosaico de sentimentos, depoimentos e impressões de 
múltiplas vozes narrativas em que, o mais importante, não são 
personagens, lugares, fatos ou ideologias, mas a visão dos conflitantes 
mecanismos de elaboração do discurso científico-historiográfico e da 
construção da memória coletiva.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: romance histórico; Contestado; discursos. 
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RESUMO  
 
Na época contemporânea, cada vez mais, os limites entre os diferentes 
campos do saber se imbricam, especialmente quando se admite um 
pensamento híbrido que se estabelece com marcas da pluralidade e da 
interdisciplinaridade. Na tentativa de pensar a arte enquanto manifestação 
dinâmica que reflete tempo e espaço, este simpósio tem como proposta 
trazer à tona questões sobre as relações de aproximação e de 
distanciamento da Literatura com a própria Literatura e, de forma mais 
abrangente, com outras esferas do conhecimento. Tais reflexões 
encontram eco em diversas pesquisas realizadas no meio acadêmico, 
disseminadas em eventos de natureza científica de âmbito nacional e 
internacional, conquistando um espaço e sendo uma alternativa 
metodológica de estudo e de análise de obras sem perder a essência do 
que é literário.  Abordagens desta natureza têm se difundido no campo do 
comparativismo literário, cujo precursor é Antonio Candido (1981, 1989) e 
também graças à percepção e inovação de outros pensadores, dentre os 
quais destacamos Remak (1994), por entender que esta é uma maneira de 
não se condenar os estudos literários à fragmentação e ao isolamento. Ao 
contrário, é uma oportunidade de ampliar e aprofundar os horizontes 
crítico-interpretativos, ao estabelecer diálogos entre as mais diversas áreas 
e aceitar sua rica contribuição no desvelamento dos sentidos dos textos. É 
importante para a proposta observar temas, motivos e estilos comuns nas 
retomadas que perpassam os textos em confronto com ênfase no diálogo, 
bem como na polifonia que se manifesta e faz identificáveis as diferentes 
vozes dos textos e ainda na intertextualidade, termo cunhado por Kristeva 
(1971) e apropriado por Jenny (1979) com base nas noções do dialogismo 
bakhtiniano (1986). Concepções fundamentais à compreensão das 
retomadas que se estabelecem entre um texto e outro. Diante da 
complexidade deste tipo de pensamento, torna-se difícil conceber a 
literatura sem o complemento advindo das relações plurais que se 
concretizam social e culturalmente. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura; diálogo; sentido.  
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RESUMO  
 
Esta pesquisa tem com principal foco o estudo da leitura enquanto 
processo crítico e reflexivo, entendida aqui como prática social que permite 
ao leitor uma visão mais seleta, madura e sensível do mundo, propiciando 
a ampliação dos horizontes e uma forma mais humana de se relacionar 
com seus pares. Seguindo uma orientação histórico–crítica e dialógica, 
procuramos por meio de um trabalho de leitura, análise e interpretação de 
letras de músicas, um diálogo entre a realidade e a história, além disso, 
entre as experiências, não deixamos de resgatar a fantasia provenientes do 
imaginário do leitor. Fundamental para a pesquisa foram os estudos de 
Bakhtin (1986), Iser (1996), Candido (2002), Marchuschi (2008).  
Procuramos ao longo das atividades estabelecer relações, perceber 
ideologias e posicionamentos diante do novo, de maneira mais consciente 
em relação às várias e possíveis leituras que fazemos dos mais diversos 
textos que nos são apresentados.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: leitura; música; criticidade. 
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INTRODUÇÃO 
 

A formação integral do homem está vinculada à educação que ele 
recebe. É verdade que os desafios para se ter uma educação de qualidade são 
cada vez maiores, mas não tão grandes como a importância vital que a história 
da educação tem para o desenvolvimento da cidadania e para o 
desenvolvimento do país. 
 Na tentativa de evidenciar a real importância que a leitura como prática 
social, e em especial, a leitura de letras de músicas, exerce na vida do ser 
humano, é que procuramos, por meio de análises dos vários sentidos 
presentes no texto, estabelecenr relações entre a época de produção e o 
momento atual, entre o imaginário e o real, trazendo para bem perto esse 
universo mágico, que é o mundo da leitura, e assim despertar no jovem leitor a 
imaginação, a sensibilidade, a fantasia, a criticidade e seu lado humano. 
 O processo de formação de leitores críticos não é tarefa fácil, nem é 
possível esperar que a leitura transforme toda a sociedade ou acabe com a 
miséria no mundo, mas uma coisa é certa: por meio da leitura teremos 

RESUMO: Esta pesquisa tem com principal foco o 
estudo da leitura como processo crítico e reflexivo, 
entendida aqui como prática social que permite ao leitor 
uma visão mais seleta, madura e sensível do mundo, 
propiciando a ampliação dos horizontes e uma forma 
mais humana de se relacionar com seus pares. Seguindo 
uma orientação histórico–crítica e dialógica, procuramos 
por meio de um trabalho de leitura, análise e 
interpretação de letras de músicas, um diálogo entre a 
realidade e a história, na tentativa de resgatar a fantasia 
proveniente do imaginário do leitor. Estudos de Bakhtin 
(1986), Iser (1996), Jauss (1994), Candido (2002), 
Marchuschi (2008) fundamentaram a pesquisa. A 
proposta é estabelecer relações, perceber ideologias e 
posicionamentos diante do novo, de maneira mais 
consciente em relação às várias e possíveis leituras que 
fazemos dos mais diversos textos que nos são 
apresentados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: leitura; música; interação. 
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condições de buscar novas possibilidades, desejar galgar degraus mais altos 
em direção a uma situação menos alienada, de seres mais cônscios de seu 
papel no meio em que atuam e capazes de se posicionarem de maneira 
sensível e crítica diante do que lhes forem apresentados. A leitura de letras de 
músicas, aqui entendida como um processo para a leitura crítica é condição 
para uma educação libertadora e uma verdadeira ação cultural. 
 A proposta de leitura evidenciada nesse artigo busca, num processo de 
interação, estabelecer relações, provocar reflexões, compreender outras 
realidades, na tentativa de modificá-las, para tanto é necessário , compreender 
que a prática da leitura é uma atividade indispensável para o ser humano. 
 Apresentamos por meio desse estudo considerações a respeito do papel 
da leitura como instrumento valioso na edificação do conhecimento. 
Entendemos que o conhecimento é consequência de reflexão, de análises, ou 
seja, é resultado de muitas leituras. A leitura crítica envolve o desafio de 
posicionamento ideológico, perturba a passividade de alguns leitores diante de 
"verdades" aceitas como óbvias ou absolutas, e é um dos instrumentos para 
que o ser humano construa seu conhecimento e exerça sua cidadania. 
 Hoje o cenário que envolve a leitura sugere novas reflexões sobre como 
transformar este ato num hábito. A razão que nos leva a buscar sempre 
caminhos alternativos, que sejam atraentes aos olhos dos jovens, é simples, 
pois como educadores, temos necessidade de apresentar o texto como um 
evento comunicativo, em permanente elaboração, que ganha sentido por meio 
das leituras que dele fazemos. Nesse processo interativo, construímos novos 
conhecimentos a partir dos conhecimentos particulares e históricos, numa 
soma de informações possível de ser realizada por meio da leitura. 
 A leitura aqui pretendida é aquela que provoca reflexão, que torna o 
jovem leitor um ser inquieto, insatisfeito com o que se apresenta, movido a 
questionamentos e pronto para aceitar as mudanças que virão em decorrência 
dos novos conhecimentos adquiridos. 
 Por acreditar que a leitura contribui para a formação de indivíduos 
melhores, mais críticos, mais preparados para os desafios do mundo 
contemporâneo é que devemos considerar o ato da leitura como assunto de 
grande importância para todas as áreas do conhecimento. 
 
 
UM NOVO OLHAR SOBRE A LEITURA  
 

Pretendemos fazer uma reflexão acerca da leitura, tão discutida no meio 
escolar, que ora se apresenta como uma atividade banal, simples, mas, que 
merece um olhar mais atento, provocador de espanto diante de tudo o que a 
leitura pode oferecer, pois é por intermédio dessa prática que vamos tatear e 
reconhecer o mundo e seus significados. 

Antonio Candido (2002, p. 31) diz que “o crítico é feito pelo esforço de 
compreender, para interpretar e explicar”. Consideramos então, que para 
fazermos uma interpretação e uma análise de boa qualidade, com coerência, 
precisamos estar munidos de sensibilidade, emoções, mas isso apenas não 
basta. É preciso criar possibilidades para a reflexão, avaliação e conclusão 
sobre o que estamos experimentando. Esse caminho fascinante e provocador é 
construído no universo da leitura, que redimensiona o mundo, propõe novas 
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perspectivas, desorganiza o que parecia estar pronto e sugere novas formas de 
ver e interpretar os fatos. 

Segundo Iser (1979)  a função do leitor é eminentemente 
transformadora, pois, graças à sua ação, a obra passa de mero artefato 
artístico a objeto estético, passível de entendimento e interpretação. No 
entanto, é preciso considerar que todo texto tem uma intenção comunicativa, 
foi escrito para ser lido e nesse processo ganha diversos sentidos. Tal 
pensamento vai ao encontro do que pensa Iser (1979, p. 87) quanto à recepção 
de um texto, para ele “o leitor contudo, nunca retirará do texto a certeza 
explícita de que sua compreensão é justa”. O texto desperta a imaginação do 
leitor, mas isso não lhe confere o direito de tirar todo tipo de conclusão a 
respeito do objeto lido. Entendemos que exercer a criatividade não significa 
apresentar novas ideias “a partir do nada”, mas retomar elementos da cultura e 
reativá-los, recombiná-los pela imaginação para se chegar a um processo 
inédito. 

A leitura é um ato dinâmico, é processo ativo do qual o leitor faz parte 
deixando sua contribuição por meio das leituras que faz, mas esse leitor ativo 
também é modificado por ela à medida que a incorpora e a coloca em prática 
em seu cotidiano revendo valores, questionando ou reafirmando crenças, 
construindo novas relações com as informações presentes em sua vida. A cada 
leitura, um novo mundo, uma nova carga de sentidos é atribuída a cada texto e 
com isso, outras significações surgem a partir da realidade de cada leitor. 
 A vida humana é envolta pela linguagem, não apenas como uma junção 
de símbolos, mas como atividade que ultrapassa os contornos imediatos, o 
ambiente físico. São vivências sendo representadas pelos gêneros que, de 
acordo com sua plasticidade, permitem as adequações necessárias atendendo 
ao meio no qual estão inseridos. Mundos são representados pelos gêneros 
textuais, que muitas vezes passam por um processo de hibridização uma vez 
que representam as mais diversas práticas sociais e constituem sentido. 

Jauss (1994, p. 28) afirma que o saber prévio de um público, ou o seu 
horizonte de expectativas, determina a recepção, e a disposição desse público 
está acima da compreensão subjetiva do leitor. O novo, apresentado pela 
literatura, dialoga com as experiências que o leitor possui. A nova obra suscita 
expectativas, desperta lembranças e “conduz o leitor a determinada postura 
emocional e, com tudo isso, antecipa um horizonte geral da compreensão”. 
Sendo assim, a recepção se torna um fato social e histórico, pois as reações 
individuais são parte de uma leitura ampla do grupo ao qual o homem, em sua 
historicidade, está inserido e que torna sua leitura semelhante a de outros 
homens que vivem a mesma época. A forma de interpretar um texto dependerá 
do repertório cultural de cada leitor que deverá compreender que sem a leitura 
seremos sempre os mesmos e que por meio desse ato libertador poderemos 
ampliar a visão que temos do mundo, pois o ato de ler envolve 
necessariamente o pensar, o refletir, o abrir-se para considerar o argumento do 
outro num processo de socialização. 

A atitude receptiva entre texto e leitor se dá com a aproximação de 
ambos, no instante em que a historicidade dos dois vem à tona expressando a 
situação social e cultural de cada um. Alguns teóricos defendem a idéia de que 
o ato de ler só atingirá sua concretude quando houver uma real interação entre 
texto e leitor. O texto  estabelece ligação entre épocas, histórias, civilizações, 
ganha existência, sentido real, diante do leitor. É este quem lhe dá vida. 
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Saviani (2003, p. 55) diante da importância e do poder da leitura faz a 
seguinte reflexão:  

  
Se os membros das camadas populares não dominam os 
conteúdos culturais, eles não podem fazer valer os seus 
interesses, porque ficam desarmados contra os dominadores, 
que se utilizam exatamente desses conteúdos culturais para 
legitimar aquilo que os dominantes dominam. 

  
Um dos instrumentos fundamentais para que tenhamos condições de 

dominar o que os dominantes dominam é a leitura, que nos possibilita interagir 
socialmente, e nos conduz para a tomada de consciência diante dos fatos. 
Recordamos aqui, Ivan Ângelo (1981) ao afirmar que ler é um ato de libertação, 
pois ao fazermos a leitura de um texto estamos também e ao mesmo tempo 
fazendo a leitura do mundo. O saber agora se converte em poder e prepara o 
jovem leitor a tornar-se um cidadão cônscio da realidade histórica da 
sociedade, sendo capaz de compreender as relações que se produzem no 
espaço social e, a partir da análise da realidade, exercer sua participação na 
sociedade. 

Propor um estudo sobre a leitura por meio de letras de músicas assume 
uma dimensão bastante ampla, pois permite o contato com as mais variadas 
épocas e culturas e possibilita a comunicação entre mundos cronologicamente 
distantes. No entanto, essa distância é diminuída quando a leitura entra em 
cena. 

A música tem tido um papel muito importante no desenvolvimento do ser 
humano nos mais diversos aspectos, pois contribui para a aquisição de hábitos 
e valores indispensáveis para uma atuação social responsável e equilibrada. A 
palavra música teve origem grega mousiké e significa a “arte das musas”. Os 
gregos ofereciam suas músicas aos deuses por reconhecer nessa forma de 
arte, uma expressão integral do espírito, uma maneira de atingir a perfeição. 

Esse precioso instrumento de reaproximação da vida que é a leitura por 
meio de letras de músicas mobiliza o leitor, estabelecendo entre ambos a 
interação que enriquece, que traz mais conhecimento, que atualiza os sentidos 
redimensionando-os. 

O importante é lembrar que o texto está aberto a múltiplas 
interpretações, e diante das nossas vivências, instiga a  imaginação, 
provocando reflexão e fazendo-nos perceber que de tempos em tempos é 
preciso rever, reavaliar nossos conhecimentos e  pontos de vista e, se preciso, 
transformar o atual contexto. 

A presença da música na vida dos seres humanos é algo que não dá 
para contestar, pois sabemos que esta se fez e se faz presente em muitas 
situações, ultrapassando o tempo, as culturas, as gerações, acompanhando a 
humanidade e marcando épocas por meio de sua linguagem universal. 
 Entendendo a música como a linguagem dos sentimentos, vemos que 
muitos dos fatos desarmoniosos do nosso dia a dia, talvez sejam reflexos de 
uma vida sem qualquer fantasia, em que a arte não se faz presente, e na qual 
tenhamos nos reduzido apenas à linguagem do “dizível” em que lemos os 
objetos por fora, superficialmente, nos tornando seres alienados, na tentativa 
de simplificar as coisas. 

Sabato (2003, p. 150) faz uma reflexão sobre a presença e o poder da 
arte na vida do ser humano. 
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a arte, como o sonho, faz incursões nos territórios arcaicos da 
raça humana e, portanto, pode ser e está sendo o instrumento 
para resgatar a unidade perdida, aquela de que fazem parte 
inseparável a realidade e a fantasia, a ciência e a magia, a 
poesia e o pensamento puro.  

 
Percebemos que o ser humano precisa ler e também ser lido, numa 

mistura de arte, poesia, realidade, fantasia, elementos que se completam e 
completam o homem, que por meio da leitura de letras de músicas, vai se 
descobrindo e também vai descobrindo o outro numa atitude de contínua leitura 
e releitura do modo como a vida se apresenta e de alguma forma solicita que 
apresentemos o mundo de sensações, de impressões, que formamos ao longo 
de nossa existência.fatos. 

Antonio Candido (1972) afirma que a leitura possui uma grande força 
humanizadora e atua na formação do homem, uma vez que após várias 
leituras, o leitor desenvolve uma visão mais detalhista dos fatos e passa a 
sentir certo estranhamento diante do cotidiano, adquirindo condição de 
compreender as transformações do mundo moderno e as que ocorrem em seu 
interior.Segundo o mesmo autor, a literatura tem o poder de satisfazer uma 
necessidade essencial do ser humano que é a da fantasia.  Diante do que foi 
exposto, pensamos que as letras de músicas oferecem essa modalidade, pois 
funcionam como resposta a essa necessidade que é universal, pois em sua 
construção poética encontramos todos os ingredientes necessários para a 
satisfação desses anseios presentes na alma humana como o conhecimento, o 
poder, a sensibilidade, a alegria, a união, o isolamento, o entusiasmo, a 
reflexão, a provocação, o alimento para a alma. Elementos capazes de revelar 
mundos até então desconhecidos e de transformar o mundo real. 

Ao trabalhar com leitura de letras de músicas, entramos em contato com 
textos literários, que têm como material de expressão, a palavra. Dessa forma, 
realizamos a análise dos fatores externos e internos à obra estudada, o social, 
os elementos que constituem a estrutura do texto, a liberdade da linguagem 
literária, a conotação, a plurissignificação presente na obra, a relação entre a 
literatura/letras de músicas e a realidade, as informações explícitas e as 
implícitas do texto e aspectos estruturais. 

A literatura permite a criação de novos universos, porém estes sempre 
terão alguma ligação com mundo real, no qual escritor e leitor participam pois, 
na maioria das vezes, serve de inspiração para a construção de outros 
mundos, universos imaginários. Assim, entendemos que há uma forte união 
entre as letras de músicas, a literatura e o mundo real, no entanto, dele se 
afastam em relação ao estilo de linguagem, à ordem escolhida para que as 
coisas sejam então representadas.  

As fantasias criadas ou expressas pela literatura têm suas bases na 
realidade, isso evidencia, de acordo com Antonio Candido, a função 
humanizadora e formadora da literatura. 
 A leitura deve ser compreendida como uma ação que constitui e é 
constituída pelos sujeitos num processo produtivo de interação no qual estão 
presentes interlocutores que numa relação de respeito, concordam, discordam, 
questionam, modificam e são modificados por esse conjunto dinâmico. 
 Para Bakhtin, (1997, p. 15) não há linguagem neutra. Todo signo vem 
carregado de ideologias, de intenções. Segundo o autor, não há linguagem 
descomprometida. 
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A palavra é a arena onde se confrontam os valores sociais 
contraditórios; os conflitos da língua refletem os conflitos de 
classe no interior mesmo do sistema: comunidade semiótica e 
classe social não se recobrem. A comunicação verbal, 
inseparável das outras formas de comunicação, implica 
conflitos, relações de dominação e de resistência, adaptação 
ou resistência à hierarquia, utilização da língua pela classe 
dominante para reforçar seu poder, etc. 
 

A leitura aprimora a linguagem, desenvolve o raciocínio, a criatividade, 
melhora a sensibilidade diante dos fatos. Um de seus maiores papeis e talvez o 
mais importante é o de contribuir para o aumento do conhecimento e 
consequentemente para o surgimento de nossa responsabilidade diante do 
meio em que vivemos. A leitura se apresenta como um antídoto que nos liberta 
da ignorância, causando uma transformação no modo de vermos e 
compreendermos a realidade, tornando-nos capazes de atuar de forma 
consciente e com autonomia na busca da verdade, da descoberta e 
transformação dos elementos do real. 

A música, na visão de Bakhtin (2003), é muito importante no que se 
refere à língua, pois é vista como a palavra entoada, em harmonia, com ritmo, 
melodia, que constitui um conjunto de signos capaz de ser reinventado a cada 
vez que for ouvido, ainda que pela mesma pessoa. Diante de uma mesma 
música, muitas leituras poderão ser realizadas, dependendo da perspectiva de 
cada um. Assim, o mesmo objeto é também ao mesmo tempo diferente. Essa 
possibilidade de nos identificarmos com o conhecido ou nos solidarizarmos 
com o que se apresenta como diferente é que nos permite avaliar que 
compreender um enunciado é adotar uma atitude responsiva ativa de constante 
elaboração, sendo capazes, numa relação dialógica, de nos posicionar social e 
ideologicamente. 
 Cabe aqui ressaltar, que uma atitude responsiva pressupõe a existência 
de outros interlocutores, que diante do objeto em estudo podem ou não 
concordar com o que está posto, possuem opiniões diversas e a partir do que 
foi dito pelo outro, realizam outras leituras e apontam para novas possibilidades 
envoltas por experiências vividas pelo leitor, pelo contexto de produção e de 
recepção. A leitura de letras de músicas, entendida como prática social é 
construída num processo de interação verbal em que o sujeito leitor sente-se 
provocado a contribuir com uma atitude responsiva numa corrente ininterrupta 
de leituras e posicionamentos. A leitura é um processo de contínuo 
aprendizado, pois ao lermos entramos em contato com as mais diferentes 
realidades e situações que permitem nosso amadurecimento, desenvolvimento 
intelectual e emocional, contribuindo para que tenhamos uma vida mais 
equilibrada e para que estejamos mais preparados para agir e fazer as 
escolhas necessárias para assumirmos um posicionamento em nosso espaço 
social, o que provavelmente resultará em processo de transformação. 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 A leitura de letras de músicas, tão atraente aos jovens, talvez pelo 
suporte, pode ser emancipadora, libertadora e capaz de transformar quem lê e 
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o mundo em que esse leitor está inserido. Nesse aspecto, reforçamos a ideia 
de que a leitura não é uma prática individual, isolada, solitária. É um processo 
social em que devemos observar e considerar todo o ambiente, o meio do qual 
o leitor faz parte, pois de alguma forma serão mencionados em sua maneira de 
ler. 
 É necessário desenvolver o hábito de uma leitura crítica das situações 
de desigualdade, de injustiça, de violência social e também sensível para 
estabelecer uma ponte entre o ensino e a vida, o espaço escolar e a cidadania, 
e assim, contemplar todas as dimensões de uma leitura completa, que informa 
e também forma seres mais humanos, mais completos, que têm em suas mãos 
seus destinos, suas escolhas e a condição para a ampliação de suas 
qualidades humanas. 
 A certeza que se instala é a de que toda atividade que contribui para 
melhorar e enriquecer o aprendizado do aluno é válida e principalmente fica a 
convicção de que como educadores, precisamos ter, a todo instante, como 
pano de fundo, a reflexão, questionamentos sobre como trabalhar com nossos 
alunos para que consigamos alcançar bons resultados, pois as mudanças são 
reais e precisamos acompanhar esse processo para atingirmos nossos 
objetivos. 
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RESUMO  
 
Partindo do pressuposto de que um texto só pode ser compreendido por 
meio do diálogo estabelecido com outros textos (BAKHTIN,1929), 
propomos esse trabalho, definindo como corpus de análise o recurso da 
metalinguagem e da intertextualidade presentes em “Os poemas”, de Mario 
Quintana e no curta metragem “The fantastic flying books of Mr. Morris 
Lessmore” , de William Joice na tentativa de compreender alguns efeitos de 
sentido decorrentes da aproximação entre as obras. Para tanto, tem-se 
como referencial teórico Antonio Candido (1989) e seus estudos de 
literatura comparada, Haroldo de Campos (2004) quanto ao fenômeno da 
metalinguagem, e Koch, Bentes e Cavalcante (2007) em relação à 
intertextualidade. Percebemos que há um movimento dialógico de 
interação entre leitor, texto e autor, uma vez que o papel do 
poema/literatura é questionado, assim como o papel do poeta/escritor, na 
construção de seu poema/texto. A natureza da metalinguagem permite que 
o poeta/escritor se apresente ao leitor também enquanto crítico de sua 
obra, criando, assim, um espaço fecundo de reflexão sobre a arte inserida 
no mundo moderno.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: literatura comparada; intertexto; metalinguagem. 
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RESUMO  
 
Esta pesquisa tem como objetivo o estudo da polifonia existente na obra de 
Cora Coralina, especialmente na distinção entre a voz da infância, 
assumida por Aninha, e a voz da própria autora, isto é, quando esta 
materializa sua eudade, termo utilizado por Saturnino (2003) para 
descrever o eu interior no sentido freudiano. Para tanto, adotaremos os 
pressupostos da crítica literária de Candido (1989) e as noções de polifonia 
de Bakhtin (1997), sistematizadas por Ducrot (1987), por entender a poesia 
em uma perspectiva dialógica. Para conhecer um pouco mais sobre a vida 
e a obra de Cora Coralina, traçaremos um percurso aproximativo entre sua 
poética e sua existência com base nas pesquisas de Saturnino (2003), 
Denófrio e Camargo (2006) e nos estudos sociológicos de Britto (2007).  O 
estudo se ocupa em revisitar a obra de Cora Coralina, principalmente os 
poemas inseridos nos livros: Poemas dos Becos de Goiás e Estórias 
mais; Vintém de cobre, meias confissões de Aninha e Meu livro de 
Cordel no sentido de sustentar as análises descritas na pesquisa, que até o 
momento, confirmam as distintas vozes da poética de Cora Coralina.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: literatura; poesia; Cora Coralina. 
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RESUMO  
 
Ao pensar a existência humana sob um ponto de vista filosófico e cultural, 
acabamos por eleger várias características que parecem nos transformar 
em seres únicos: sonhamos, desejamos, nos perdemos em delírio, nos 
encontramos em desespero, mas continuamos seguindo algum caminho, 
traçado pelo destino, que por vezes nos leva à destruição, ou 
simplesmente aos braços acolhedores da morte. Neil Gaiman, no graphic 
novel Sandman, personifica esses aspectos únicos da existência por meio 
da configuração de sete personagens complexos, chamando-os de 
Perpétuos: Sonho, Desejo, Delírio, Desespero, Destino, Destruição e 
Morte. Neste trabalho, daremos destaque a dois desses personagens, 
Destruição e Morte, procurando verificar de que forma Gaiman entrelaça 
texto e imagem em sua constituição. Ao criar tais personagens, o autor 
funde as individualidades que lhes são próprias aos grandes conceitos que 
eles representam: Destruição, por exemplo, é um indivíduo com 
características particulares, mas ao mesmo tempo representa toda a ideia 
que envolve o conceito de destruição. Fundamentam as reflexões aqui 
propostas as concepções de Roland Barthes em Análise estrutural da 
narrativa (1972), as significações de Chevalier e Gheerbrant em Dicionário 
de símbolos: Mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, 
números (1982), os pressupostos de Dondis (2000) em Sintaxe da 
linguagem visual, e os estudos de Santaella e Nöth (2010) na obra A 
imagem: Cognição, semiótica, mídia.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Neil Gaiman; Sandman; imagem. 
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RESUMO  
 
Nesta comunicação pretendemos disseminar o projeto de iniciação 
científica intitulado “O Guarani e o Trovadorismo: Uma relação de 
intertextualidade”. Esta pesquisa visa trabalhar com a análise intertextual 
da obra O Guarani, de José de Alencar, buscando compreender os 
sentidos da utilização, na obra romântica, de elementos próprios de textos 
de outro período literário, o Trovadorismo. A metodologia é de cunho 
comparatista e consiste no estudo literário do período trovadoresco, leitura 
da obra O Guarani e o levantamento de suas similitudes. Assim, é 
necessário apoio nos estudos da Literatura Comparada que tem como 
objetivo proporcionar uma melhor compreensão da literatura como um 
todo, valendo-se de diversas teorias, dentre as quais se destacam o 
dialogismo e a intertextualidade. Perceber o processo intertextual significa 
identificar as retomadas e/ou as influências que um texto exerce sobre 
outro, mesmo em tempos diferentes. Neste sentido, foram constatadas 
algumas retomadas de José de Alencar em trechos de O Guarani que 
remetem à temática lírico-amorosa das cantigas de amigo; as muitas 
passagens na obra, em que Alencar reelabora à maneira trovadoresca o 
sofrimento amoroso.  
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RESUMO  
 
O presente artigo tem por objetivo a análise e caracterização da narrativa 
construída por intermédio do Role-playing Game – doravante RPG, 
dialogando constantemente com o texto “O Jogo do Texto” (ISER, 2002). 
Inicialmente, faz-se necessário um pequeno esboço acerca da prática do 
RPG e das considerações de Huizinga (2000) e Caillois (1990) a respeito 
do conceito de jogo. Em “O Jogo do Texto”, Iser utiliza o conceito de jogo 
para explicitar a relação existente entre autor, texto e leitor. Para tanto, 
apóia-se, principalmente, nos quatro padrões de jogo discriminados por 
Caillois. As páginas que se seguem buscam revigorar os estudos do último, 
presentes em “O Jogo do Texto”, e percorrer o caminho inverso do primeiro 
por meio da análise da narrativa num jogo, no caso, o RPG.  
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RESUMO  
 
A presente pesquisa tem por objetivo estudar como a relação entre 
literatura e música pode contribuir para o enriquecimento da linguagem 
literária e para a realização da linguagem musical. Ambas as artes 
possuem objeto parcialmente semelhante, o som, o qual é representado na 
partitura para a música e no texto escrito para a literatura. Logo, a música é 
ritmo e a literatura também é ritmo, na primeira é animado por um ritmo 
próprio e na segunda pela organização das palavras no discurso. Para 
tanto, analisaremos literariamente e musicalmente poemas de Mario 
Quintana, aplicando métricas musicais para transcrever as métricas 
poéticas, de modo a ampliar, consideravelmente, as possibilidades de 
transcrição musical da estrutura dos versos. A essa análise, que aprecia a 
metrificação poética para adaptá-la aos elementos da música, chamamos 
de prosódia musical. Servem como base para a pesquisa os estudos de 
Pound (2003) sobre os recursos poéticos: melopeia, fanopeia e a logopeia, 
os postulados de Souriau (1983) sobre A Correspondência das Artes, os 
estudos de Oliveira (2002) sobre Literatura e Música, e a obra 
Fundamentals of Musical Composition de Arnold Schoenberg (1970).  
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RESUMO  
 
A partir da leitura de dois romances – Memórias Póstumas de Brás Cubas, 
de Machado de Assis, ambientado nos bairros da elite carioca, e Clara dos 
Anjos, de Lima Barreto, marcadamente suburbano – este trabalho tem 
como proposta a compreensão e análisedas diversas descrições referentes 
às habitações e formas de morar presentes em tais obras. O século XIX foi, 
para a arquitetura habitacional, momento de intensas discussões, ideias e 
descobertas principalmente da engenharia e medicina que, aplicadas à 
arquitetura, trouxeram transformações formais às moradias das mais 
diversas classes sociais. Respeitando o carater verossimel da literatura, 
busca-se sistematizar e avaliar as distintas formas de morar e costumes 
atrelados presentes nos romances e, comparativamente, avaliar. Com isso, 
pode-se analisar o tema abordado mediante a historiografia sobre 
arquitetura e habitação oitocentista em conjunção com as outras 
informações presentes na narrativa, imprimindo à pesquisa a rica 
interdisciplinaridade entre Literatura e Arquitetura.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Machado de Assis; Lima Barreto; habitação. 
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INTRODUÇÃO 
 

O século XIX, principalmente as suas últimas décadas, e início do XX 
são períodos marcantes na história da arquitetura e do urbanismo brasileiro 
pelas diversas transformações que ocorreram nas cidades e na arquitetura das 
moradias neste período.  De modo geral, durante o XIX, diversas teorias 
relacionadas à medicina e engenharia foram formuladas e estudadas com o 
intuito de melhoria do espaço urbano e residencial. 

No Brasil, durante este período, a cidade do Rio de Janeiro, então 
capital do Império, se transformava quanto à sua configuração urbana, social e 
sua arquitetura, inclusive habitacional. Grande parte destas transformações 
estavam atreladas, de certa forma, às mudanças sociais, econômicas, políticas 
e culturais que então se manifestavam mais claramente estavam, em grande 
parte, atreladas a ocorrências históricas marcantes como a vinda da família 
real e o aumento populacional, a independência do país, o declínio do regime 
escravocrata – que passou a exigir novas infraestruturas urbanas e adequação 

RESUMO: A partir da leitura de dois romances – 
Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de 
Assis, ambientado nos bairros da elite carioca, e Clara 
dos Anjos, de Lima Barreto, marcadamente suburbano – 
este trabalho tem como proposta a compreensão e 
análise das diversas descrições referentes às habitações 
e formas de morar presentes em tais obras. O século XIX 
foi, para a arquitetura habitacional, momento de intensas 
discussões, ideias e descobertas principalmente da 
engenharia e medicina que, aplicadas à arquitetura, 
trouxeram transformações formais às moradias das mais 
diversas classes sociais. Respeitando o caráter 
verossímil da literatura, busca-se sistematizar e avaliar 
as distintas formas de morar e costumes presentes nos 
romances e avaliá-los comparativamente. Com isso, 
pode-se analisar o tema abordado mediante a 
historiografia sobre arquitetura e habitação oitocentista 
em conjunção com as outras informações presentes na 
narrativa, imprimindo à pesquisa a rica 
interdisciplinaridade entre Literatura e Arquitetura. 
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habitação. 
 



 

 350 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

da residência em função da ausência ou diminuição da mão de obra serviçal – 
e a ascensão da economia cafeeira, com o desenvolvimento que esta 
desencadeou.  

Deste modo, de colonial no início do XIX, o Rio de Janeiro passa a uma 
cidade de maior população e complexidade urbana no início do XX, 
evidenciando inclusive as contradições sociais nela presentes através de uma 
estrutura espacial estratificada, marcada pela elite ocupando a orla e o 
crescimento suburbano absorvendo as camadas sociais mais baixas. 

Em linhas gerais, as teorias então difundidas neste período pautavam 
pela salubridade das habitações e da cidade, melhora das condições de 
moradia dos operários visando o seu melhor desempenho e buscavam 
combater a desordem, falta de higiene, precariedade e demais práticas 
associadas às camadas sociais menos favorecidas.   

Em uma cidade em constante transformação socioespacial, as teoria 
científicas higienistas foram rapidamente absorvidas pelos engenheiros, 
médicos e pela administração pública na cidade carioca, sendo colocadas em 
prática como, por exemplo, sob a forma das reformas urbanas. 

Dentro desse contexto de transformações temos  os dois romances a 
serem analisados. Memórias Póstumas, com seu enredo ambientado em 
meados do XIX e tendo como cenário as áreas centrais e da zona sul da 
cidade, trata criticamente das contradições de uma elite em formação em um 
país e uma cidade que buscavam a modernização; Clara dos Anjos, 
ambientado nos subúrbios cariocas busca discutir a nítida segregação 
socioespacial que havia se instalado na cidade carioca.  

Procura-se, através deste trabalho, debater comparativamente os 
romances através de algumas passagens que demonstram aspectos destas 
transformações urbanas da cidade do Rio de Janeiro e que perpassam as 
teorias higienistas formuladas. Nesse sentido, também compreender de que 
maneira e que recursos os escritores usam para retratar a cidade e fazê-la 
parte da construção do enredo. 
 

 
1. OS ROMANCES E SEUS AUTORES: BREVE CONTEXTO 

 
Os romances que aqui se busca analisar fazem parte de dois momentos 

distintos segundo a crítica literária. Bastante polêmico na época, Memórias 
Póstumas de Brás Cubas (1881), de Machado de Assis, faz parte dos 
romances considerados realistas de Machado, ou seja, de sua segunda fase. 
Clara dos Anjos, de Lima Barreto, por sua vez, é publicado em 1923, após a 
morte do escritor. Esse romance, no entanto, teria sido iniciado desde os 
primeiros anos do século XX e trabalhado desde então pelo escritor, passando 
inclusive por diversas modificações e sendo considerado uma obra pré-
modernista, assim como seu autor. 

A primeira obra – Memórias Póstumas – faz parte então da literatura 
oitocentista realista. O realismo ficcional, segundo Bosi, “se entende pela 
preferência dada agora aos ambientes urbanos e, em nível mais profundo, pela 
não identificação do escritor” (2006, p. 172) em detrimento dos assuntos 
ligados aos romances e conflitos cotidianos que predominavam no estilo 
literário anterior – o romântico. Deste modo, frente às mudanças físicas e 
sociais que ocorriam nos ambientes urbanos, dentro de um cenário histórico 
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traumatizado por inquietações políticas, sociais e econômicas, a literatura 
brasileira atinge, nas últimas décadas do século XIX, o ponto de maturidade, 
em parte pela densidade das obras produzidas (MOISÉS, 2001), com 
problemáticas mais complexas e com certo nível crítico, embora preservado 
sob a visão realista analítica e sem interferência pessoal do escritor. Dentro 
deste contexto, Machado de Assis é considerado como o ponto mais alto e 
equilibrado da prosa realista brasileira (BOSI, 2006). 

Mas além de ser classificado como romance realista, Memórias 
Póstumas é emblemático em seu estilo irônico e sua ousadia, recursos os 
quais Machado utiliza de forma aberta para criticar constantemente a 
sociedade burguesa ascendente no contraditório Rio de Janeiro (e Brasil) 
oitocentista. Sobre este romance, Facioli (2008) coloca que, utilizando recursos 
como a extravagância, o amalucamento e o cinismo do personagem principal 
de Brás Cubas, Machado cria efeitos retóricos  

 
com a finalidade de dar ênfase e satirizar o funcionamento 
anômalo e mesmo criminoso daquela sociedade, cuja 
normalidade, portanto era estrambótica, perversa e amalucada. 
É o efeito artístico de grande novidade e vivacidade para pôr a 
nu o caráter da modernização do atraso nacional e do nosso 
moderno atrasado, em cuja expressão Brás Cubas tanto revela 
sua superioridade quanto sua humilhação, resultando de 
ambas um quadro muito eficaz de autodenúncia do Brasil pela 
voz de sua camada letrada e esclarecida (FACIOLI, 2008, p. 
136). 

 
A importância social da literatura tende a se manifestar mais claramente 

no início do século XX, durante o chamado Pré-modernismo, caracterizado 
pela clara problematização da realidade social e cultural, mas ainda vinculado 
de certa forma ao estilo formal do momento literário anterior, trazendo à tona as 
críticas à República Velha e às contradições sociais existentes no país. 

 
As duas primeiras décadas deste século [XX] experimentaram 
a vigência e o predomínio de correntes realistas de nítidas 
intenções sociais. Inspiradas nas linhagens intelectuais 
características da Bella Époque – utilitarismo, liberalismo, 
positivismo, humanitarismo – faziam assentar toda a sua 
energia sobre conceitos éticos bem definidos e de larga difusão 
em todo este período (SEVCENKO, 1989, p. 22). 
 

Neste contexto se encontra o romance de Lima Barreto, um dos 
escritores que melhor fez a crítica social através da literatura no início do 
século XX, com significativos elementos para a elucidação, quer das tensões 
históricas cruciais do período, quer dos seus dilemas culturais. (SEVCENKO, 
1989). 

Lima Barreto busca retratar em suas obras cenas ligadas ao cotidiano 
dos excluídos, empobrecidos e suburbanos, pois “conhece bem a arraia-miúda, 
a pequena burguesia: é o ficcionista dos subúrbios, como a crítica já tem 
assinalado” (MOISÉS, 2001, p. 401).  

Nesse sentido, Clara dos Anjos se coloca como uma obra completa 
dentro do projeto literário de Lima Barreto pois, descartadas poucas (uma 
talvez) passagens que se dão no centro da cidade, o romance é ambientado 



 

 352 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

totalmente nos subúrbios cariocas. Quanto a isso, Lúcia Miguel Pereira, crítica 
que escreve o prefácio à primeira edição do livro, coloca que o romance é o 
“mais suburbano, o único rigorosamente suburbano dos romances desse 
grande escritor que quis ser – e foi - o cronista de seus muito amados 
subúrbios” (PEREIRA apud VASCONSELOS, 2006, p. 47). 

Em contraposição, temos Machado com romances os quais quase a 
totalidade dos enredos são vivenciados no Rio de Janeiro imperial, retratando a 
cidade carioca em um momento imediatamente anterior ao que Lima descreve. 
Momento este em que reformas físicas ainda não estavam ocorrendo a todo 
vapor, mas a cidade já apresentava inúmeras mudanças sociais, econômicas e 
políticas. Enquanto Lima Barreto fala do subúrbio, Machado dá ênfase aos 
costumes da ascendente elite carioca. Seus personagens, em sua maioria, são 
de famílias abastadas e vivem nos bairros mais nobres da cidade como o 
Botafogo, Glória, Flamengo e Catete. Em alguns momentos, Machado retrata 
algumas cenas representativas daqueles mais empobrecidos, mas estas se 
comportam como exceção dentro da temática geral de seus romances. 

Ambos denunciam e buscam apontar as alterações sociais que estavam 
ocorrendo no Rio de Janeiro, fazendo isso, porém, de formas distintas, focando 
em ambientes e personagens caracterizados de maneiras opostas. Ainda que 
também separados temporalmente quanto à publicação ou mesmo o enredo, 
os dois romances são ambientados na mesma cidade e, de certa forma, em um 
mesmo intervalo temporal, isto é, em fins do século XIX e início do XX: 
períodos de grandes tensões sociais, mudanças e transformações na cidade e 
na sociedade cariocas. Assim, contraditoriamente, os dois romances, à medida 
que se aproximam e se assemelham, se distanciam.  

 
 
2. AS TEORIAS E AS REPRESENTAÇÕES NOS ROMANCES 
 
 As teorias higienistas se difundiram rapidamente no Brasil em fins do 
XIX e início do XX, momento em que as cidades brasileiras passavam por 
diversas transformações relacionadas ao crescimento populacional, 
notadamente no caso do Rio de Janeiro, então capital do Império.  

No Rio, as mudanças sociopolíticas que ocorreram durante o XIX, como 
a independência do país, o fim do regime escravocrata e a proclamação da 
república no fim do século trouxeram modificações na conformação da cidade 
uma vez que se buscava sua constante modernização. Adiciona-se a isso o 
rápido aumento populacional por conta da vinda da família real e toda a 
infraestrutura que esse fator demandou.  

O Rio de Janeiro anterior ao desenvolvimento oitocentista se mostrava, 
como aponta Abreu (1987) como uma cidade limitada, sobretudo pelos morros, 
pouco expandida, com a população predominantemente escrava, carente de 
transportes coletivo – o que implicava em habitações concentradas em um 
espaço limitado – e guiada política e economicamente por uma reduzida elite 
que se diferenciava dos demais pela forma de morar e não pela localização.  

O desenvolvimento urbano da cidade se deu em grande parte com 
investimentos no setor de serviços públicos (transportes, esgoto, gás, etc.), em 
busca de um ambiente condizente a uma capital e, segundo Abreu (1987), a 
partir do XIX é que o Rio se transforma radicalmente quanto a sua forma 
urbana e passa a apresentar verdadeiramente uma estrutura espacial 
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estratificada em termos de classes sociais. Um importante marco deste período 
é o investimento do sistema de transportes a partir da década de 70, o que 
possibilitou a efetiva expansão da cidade e contribuiu para o início da 
segregação socioespacial em função das possibilidades de mobilidade nas 
diferentes regiões. 

Nesse sentido, o cenário do Rio de Janeiro na entrada do século XX, era 
então marcado por mudanças intensas na conformação da cidade e por um 
setor habitacional pouco sólido, que buscava atender as necessidades quanto 
a uma cidade salubre e organizada – mais importante ainda pela ascensão da 
capital no cenário mundial devido à economia cafeeira – mas que não provia de 
forma plena as classes sociais mais baixas de suas necessidades 
habitacionais.  

 
[...] se esboçava um crescimento em progressão geométrica de 
algumas delas [cidades brasileiras] [...]. Os problemas 
acumulavam-se e exigiam soluções vigorosas: disciplina do 
crescimento natural desordenado que se acelerava, 
reorganização dos serviços públicos para que eles pudessem 
desempenhar seu papel e seguir o aumento fenomenal da 
população, nova modelagem do centro das cidades que não 
correspondiam mais às necessidades modernas da 
administração, do comércio e principalmente da circulação 
(BRUAND, 1981, p. 326). 
 

Em resposta aos problemas apontados, logo no início do século e de 
forma impactante, é colocada em prática a Reforma Passos - seguindo os 
pressupostos de salubridade e racionalização afirmados nesse período e 
tomando como exemplo a reforma de Paris - que remodelou diversos setores 
da cidade. Em grande maioria, no entanto, as intervenções se mantiveram nas 
áreas de maior prestígio e no centro da cidade, buscando retirar efetivamente 
desta área a população empobrecida que ali residia. As consequências desta 
ação, aliadas ao crescimento populacional que a cidade vinha apresentando, 
não tardaram a aparecer, sob a manifestação das moradias precárias daqueles 
que possuíam baixa renda: cortiços, favelas e outras formas de morar que não 
estavam dentro do padrão pregado naquele momento: 

 
No curto espaço de dez anos, surgem, pois, diversas favelas 
na paisagem carioca. Em comum, elas apresentam não apenas 
a localização nas encostas dos morros da cidade, mas também 
a proximidade de importantes fontes de emprego, tanto no 
centro como nos bairros residenciais. A partir da década de 
1920, a expansão das favelas tornar-se-ia multidirecional e 
incontrolável (ABREU, 1994, p. 38). 
 

Em paralelo, a partir da inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II, 
futura Central, em 1858, as áreas mais longínquas da cidade, até então rurais, 
começam a ser ocupadas à medida que são inauguradas estações de trem.  

 
O processo de ocupação dos subúrbios tomou, a princípio, 
uma forma tipicamente linear, localizando-se as casas ao longo 
da ferrovia e, com maior concentração, em torno das estações. 
Aos poucos, entretanto, ruas secundárias, perpendiculares à 
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via férrea foram sendo abertas pelo proprietários de terras ou 
por pequenas companhias loteadoras, dando início assim a um 
crescimento radial, que se intensificaria cada vez mais com o 
passar dos anos (ABREU, 1987, p. 50). 
 

As intervenções na cidade com caráter de reforma continuaram a ser 
feitas nas primeiras décadas do século XX, buscando sempre o 
embelezamento em detrimento da resolução dos agravantes sociais que se 
manifestavam. Em contraposição à constante melhoria das áreas mais nobres 
da cidade, as áreas suburbanas com crescimento populacional recebem pouca 
ou nenhuma atenção do poder público, intensificando ainda mais o processo de 
estratificação socioespacial presente na cidade.  

Assim, diante de várias contradições socioespaciais e com o crescente 
aumento populacional, o Rio de fins do século XIX e início do XX era um 
ambiente bastante propício para a aplicação das novas práticas das reformas 
urbanas e habitacionais, através das quais se buscava a efetiva modernização 
do centro da cidade ao mesmo tempo que era imperativo dar condições 
mínimas de habitação e salubridade aos operários que se instalavam nas áreas 
suburbanas.  

Difundidas inicialmente na Europa, as teorias médicas e de engenharia 
eram aplicadas à cidade em busca de um convívio urbano ordenado. Dentre 
estas teorias permeava a ideia da constante busca de salubridade e conforto 
na cidade e na habitação, que seriam, por sua vez, convertidos em melhoria de 
vida do trabalhador e dos mais pobres em geral – situação que também 
beneficiava os empregadores, pelos seus efeitos sobre a produtividade no 
trabalho. 

Nesse contexto, os espaços na cidade que se acumulavam de forma 
desordenada e as moradias precárias dos mais pobres passam a ser vistos, 
pelas camadas sociais mais elevadas, estudiosos e administração pública, 
como espaços impróprios ao bom desenvolvimento da população, prejudicial a 
sua saúde e, uma vez afetando o operariado, prejudicial também ao bom 
desempenho da produção capitalista. É a explicita ideia de que o meio 
determina os aspectos físicos e morais de formação do indivíduo. Sobre isso, 
comenta Beguin: 
 

Os fatos demonstram a importância política e moral destas 
considerações, a saber: que os ambientes físicos insalubres 
deterioram a saúde e o estado físico da população; que, por 
isso mesmo eles agem como obstáculos à educação e ao 
desenvolvimento moral; que diminuindo a esperança de vida da 
população operária adulta, eles interrompem o crescimento das 
capacidades produtivas e diminuem o capital social e moral da 
comunidade; que eles substituem uma população que acumula 
e conserva a instrução, que melhora constantemente, por uma 
população jovem, ignorante, crédula, apaixonada e perigosa, 
como resultado de sua inclinação permanente à degradação 
física e moral (BEGUIN, 1991, p. 40). 
 

  Também no Rio, como capital e cidade em crescimento, esses 
problemas eram apontados e buscava-se a solução através dos higienistas. Na 
segunda metade do século XIX se dá com maior intensidade a proliferação dos 
cortiços cariocas - ligada ao fluxo de imigrantes portugueses e ao crescimento 
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do número de alforriados (CHALHOUB, 2006, p. 26). Um documento já de 
1860, do chefe de polícia da Corte endereçado aos vereadores da Câmara 
Municipal colocava, em relação a esse crescimento de tais casas alugadas, 
que:  

 
Os males resultantes de uma tal prática são notórios, ninguém 
ignorando que essas casas, além de serem o valhacouto de 
escravos fugidos e malfeitores, e mesmo de ratoneiros livres, 
tornam-se verdadeiras espeluncas, onde predominam o vício, e 
a imoralidade baixo (sic) de mil formas diferentes.  Urgente 
seria, pois, reprimir severamente semelhante abuso, proibindo-
se alugar, ou sublocar qualquer casa, ou parte dela a escravos, 
ainda mesmo munidos de autorização dos senhores para esse 
fim (CHALHOUB apud AGCRJ, 2006, p. 27). 
 

Esta associação entre meio e indivíduo é o que pauta a construção do 
romance de Lima Barreto aqui analisado. Todo o romance é criado através de 
vários personagens típicos do subúrbio: trabalhadores com várias ocupações, 
malandros, vagabundos, donas de casa etc. Permeando toda a narrativa, em 
diversas passagens, Lima Barreto introduz descrições dos ambientes 
suburbanos, de seus bairros, costumes e cotidiano e vai construindo os 
personagens e suas ações através do espaço em que se colocam. Em 
algumas passagens da obra, o autor explicita essa associação: 
 

Estendia essa sua confiança à sua mulher, no que tinha razão; 
mas não à filha, como fazia, porque, no tocante a esta, 
precisava contar com a crise da idade, a estreiteza de sua 
educação doméstica e a atmosfera de corrupção com que o 
meio a envolvia, admitindo tacitamente que ela estava fadada 
ao destino das "outras" (CA, VIII, p. 711; grifo meu).1 
 

 Tanto parece ser este o mote da narrativa de Lima Barreto que Clara 
dos Anjos, em sua primeira versão – inacabada e escrita em 1904 – não se 
passa todo no subúrbio. Nessa versão, a família de Clara vive em uma rua 
entre Rio Comprido e Catumbi, bairros populares mas ainda próximos ao 
centro da cidade, sendo o romance construído, entretanto, com as mesmas 
ações (BELCHIOR, 2011). A partir dessa informação, podemos intuir que Lima 
Barreto avalia posteriormente que o subúrbio seria mais propício para as ações 
que ocorrem no romance, em sua grande maioria, ligadas à imoralidade, aos 
vícios, à falta de trabalho e à pobreza em geral. 

Em outros momentos a construção dos personagens na narrativa parece 
ser pautada pelo ambiente. Como exemplo, temos a casa de Marramaque. 
Este personagem é colocado pelo autor como um homem humilde, bom e 
honesto (CA, IX, p. 724) e sua casa, organizada, limpa, reflete essa sua 
personalidade: 

                                                           
1 Para facilitar a compreensão, utilizou-se, neste trabalho, as referências das citações dos 
romances com a seguinte sequência: sigla da obra, capítulo, página. Sendo as obras utilizadas 
e suas siglas: Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis (MP), e Clara dos 
Anjos, de Lima Barreto (CA). 
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A sua casa era inteiramente o contrário da de Meneses. Estava 
sempre limpa, móveis em ordem, completamente cercada, o 
jardinzinho da frente bem tratado. Helena, a tia de 
Marramaque, era muito metódica e econômica, de forma que a 
vida doméstica do sobrinho era regular e plácida. Ela costurava 
para os arsenais do governo e, com o que Marramaque lhe 
dava dos seus exíguos vencimentos, a vida deles corria sem 
contratempos (CA, IX, p. 723).  
 

 Em Machado também podemos observar alguma relação entre o 
personagem e o ambiente em que ele está mas, no caso de Brás Cubas, a 
relação parece estar invertida. Não parece ser o ambiente que reflete o 
personagem, mas sim o personagem – o mimado Brás Cubas – que qualifica 
demasiadamente o ambiente em que se encontra, como na descrição de sua 
estada na sua chácara da Tijuca, em que se percebe inclusive o intenso 
sentimento de posse sobre tudo: 
 

Trouxeram-nos café; era uma hora da tarde, estávamos na 
minha sala de estudo, uma bela sala, que dava para o fundo da 
chácara, bons livros, objetos d'arte, um Voltaire entre eles, um 
Voltaire de bronze, que nessa ocasião parecia acentuar o 
risinho de sarcasmo, com que me olhava, o ladrão; cadeiras 
excelentes; fora, o sol, um grande sol, que o Quincas Borba, 
não sei se por chalaça ou poesia, chamou um dos ministros da 
natureza; corria um vento fresco, o céu estava azul. De cada 
janela, — eram três — pendia uma gaiola com pássaros, que 
chilreavam as suas óperas rústicas. Tudo tinha a aparência de 
uma conspiração das coisas contra o homem: e, conquanto eu 
estivesse na minha sala, olhando para a minha chácara, 
sentado na minha cadeira, ouvindo os meus pássaros, ao pé 
dos meus livros, alumiado pelo meu sol, não chegava a curar-
me das saudades daquela outra cadeira, que não era minha 
(MP, CXL, p. 628). 
 

  Dentre as teorias difundidas da influência do meio no indivíduo estava 
também a ideia de que, uma vez tendo como única opção um espaço 
desconfortável e insalubre dos ambientes pobres e sujos, os trabalhadores e 
demais indivíduos acabavam por buscar lazer em espaços como os bares, 
bordéis e locais promíscuos de maneira geral. Beguin (1991) cita um trecho de 
um relatório sobre as condições sanitárias de Londres, de 1842, que afirma que  
 

A influência imoral da sujeira e do desconforto nunca foi 
suficientemente levada em consideração. Esta influência é anti-
social no mais alto grau, o estado miserável de sua casa é uma 
das causas essenciais que conduz um homem a gastar seu 
dinheiro em prazeres egoístas: ele entra em casa esgotado, 
aspira à tranquilidade, tem necessidade de repousar: a sujeira, 
a miséria, o desconforto sob todas as formas o cercam, ele só 
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deseja então ir embora, se puder [...] (CHADWICK apud 
BEGUIN, 1991, p. 40)2. 
 

Essa associação também permeia o romance Clara dos Anjos, sendo 
frequentes os episódios que se passam em um bar onde diversos personagens 
sempre se encontram. O alcoolismo é o vício imoral mais presente no 
romance, associado à ideia de fuga da vida difícil que estes personagens 
levavam,  como temos ilustrado na seguinte passagem que explica como Mme. 
Bacamarte havia chegado ao seu estado atual de vida – má e desgraçada: 

 
Ao fim deles, devido a reveses, o marido começou a embirrar 
com ela, a atribuir-lhe toda a sua desgraça, a espancá-la, mas 
dando alguma coisa com que ela se sustentasse e aos filhos. 
Já bebia, o marido dela; e, por esse tempo, fazia-o sem 
método nem medida. Bebia a mais não poder, em casa, nos 
botequins, em toda a parte. Faltava à oficina para beber. 
Rosalina "pegou" o vício do marido e, do pouco dinheiro que 
ele lhe dava ou com o seu trabalho obtinha, comprava parati. 
(CA, V, p. 676). 
 

Já em Machado, as passagens que tratam desses lazeres, bebidas e 
sexualidade são refinadas e em parte, assim como em outros aspectos da 
narrativa, permeadas pela visão de Brás Cubas, como no trecho seguinte: 

 
Três dias depois perguntou-me meu tio, em segredo, se queria 
ir a uma ceia de moças, nos Cajueiros. Fomos; era em casa de 
Marcela [...] Havia mais uma meia dúzia de mulheres, — todas 
de partido —, e bonitas, cheias de graça, mas a espanhola... O 
entusiasmo, alguns goles de vinho, o gênio imperioso, 
estouvado, tudo  isso me levou a fazer uma coisa única; à 
saída, à porta da rua,  disse a meu tio que esperasse um 
instante, e tornei a subir as escadas.   
  — Esqueceu alguma coisa? perguntou Marcela de pé, no 
patamar.   
  — O lenço.   
Ela ia abrir-me caminho para tornar à sala; eu segurei-lhe nas 
mãos, puxei-a para mim, e dei-lhe um beijo (MP, XIV, p. 533-
534). 
 

A passagem acima faz referência aos dois aspectos tão preocupantes 
na visão de observadores da época: a sexualidade e o alcoolismo. No entanto, 
se tratando de Brás Cubas, ou seja, da elite, ambos são colocados com 
naturalidade não parecendo se tratar de atos imorais. Marcela, prostituta da 
elite, é descrita como uma espanhola cheia de graça com a qual Brás possui 
mais adiante um caso amoroso, isso tudo na visão distorcida do egocêntrico 
Brás. Ao fim da passagem, ele afirma estar entusiasmado e ter tomado alguns 
goles de vinho, ou seja, passa ao leitor a ideia de uma atitude moderada e 
inocente. 

                                                           
2 A referência completa do relatório citado por Beguin (1991) é: CHADWICK, Report to her 
Majesty’s principal secretary of state for the home department from the poor law commissioners 
on na inquiry into the sanitary condition of the labouring population of G. B., London, 1842. 
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À imoralidade também se associava a sexualidade exacerbada. Quanto 
a isso, Beguin também comenta que, de acordo com os relatórios e teorias, “o 
que o conforto traz [...] é uma possibilidade de trocas afetivas reguladas, o que 
ele tenta bloquear é o que a promiscuidade favorecia, entre outros, os prazeres 
sexuais anônimos e fáceis” (BEGUIN. 1991, p. 48).  

Nesse sentido, temos o personagem principal de Clara dos Anjos, Cassi 
Jones, que se aproveita de meninas de família inocentes e cuja caracterização 
e ações no romance se dão quase totalmente voltadas aos seus desejos 
sexuais imorais. A associação não é direta, mas é explícito que o autor atribui 
ao meio suburbano em que vive o personagem, inclusive porque Cassi é 
descrito como exemplo típico de malandro dos subúrbios: 

 
Fosse ele ou fosse o violão, fossem ambos conjuntamente, o 
certo é que, no seu ativo, o Senhor Cassi Jones, de tão pouca 
idade, relativamente, contava perto de dez defloramentos e a 
sedução de muito maior número de senhoras casadas.  
Todas essas proezas eram quase sempre seguidas de 
escândalo, nos jornais, nas delegacias, nas pretorias; mas ele, 
pela boca dos seus advogados, injuriando as suas vítimas, 
empregando os mais ignóbeis meios da prova de sua 
inocência, no ato incriminado, conseguia livrar-se do 
casamento forçado ou de alguns anos na correção (CA, II, p. 
645). 
 

Quanto à habitação em si, buscava-se a reforma das moradias dos 
pobres com propostas de diretrizes que se fundamentavam em  

 
noções de conforto, higiene e economia, que visavam a tornar 
a casa um ambiente solidário com a saúde, a privacidade no 
trabalho e com um reordenamento das atividades e do uso do 
tempo no âmbito doméstico (CORREIA, 2004, p. 01). 
 

Tais questões referentes à salubridade das habitações puderam ser 
aplicadas, por exemplo, em relação ao arejamento e iluminação.  A circulação 
do ar nos ambientes era dada como uma medida urgente a ser tomada, já que 
a teoria miasmática considerava que era a partir dele e da água que as 
doenças eram transmitidas. Desta forma, era necessário eliminar os quartos 
fechados, colocando neles janelas que permitissem a renovação do ar mesmo 
quando fechadas, utilizando-se, para isso, venezianas. A presença de pátios 
era indicada próxima aos quartos assim como quaisquer mecanismos que 
propiciassem o arejamento: forros perfurados, saídas de ar nos telhados, 
claraboias e chaminés. Estes elementos vão sendo inseridos nas casas e 
tomando aspectos formais refinados. 

Um exemplo destas habitações salubres é a casa da Gamboa, onde 
mora Dona Plácida para encobrir o romance de Brás Cubas e Virgília. Brás 
Cubas a encontra e a acha perfeita “[...] recanto da Gamboa. Um brinco! Nova, 
caiada de fresco, com quatro janelas na frente e duas de cada lado, — todas 
com venezianas cor de tijolo, — trepadeira nos cantos, jardim na frente; 
mistério e solidão. Um brinco!” (MP, LXVII, p. 581). Como se vê, a casa era 
nova e então já era composta com o jardim à frente e aos lados – se nota as 
janelas laterais – além das venezianas. Além disso, vale ressaltar que esta 
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casa se encontrava na Gamboa, ou seja, não era uma casa suburbana nem 
operária.  

Em contraposição temos a casa suburbana de Meneses, de Clara dos 
Anjos, na qual parece haver aspiração do dentista para torná-la tão bela 
quanto à da Gamboa, de Machado, mas são tentativas frustradas do dentista: 

 
Não hesitou e tomou os atalhos, que conhecia bem; e, quase 
por instinto, os seguia até à sua residência. Ficava esta numa 
campina nua; e só era cercada na frente, toscamente, e, do 
lado direito, graças ao vizinho. Tinha um cajueiro mofino, que 
disfarçava a casinha e dava uma escassa sombra à torneira 
d'água, onde a irmã lavava roupa, de casa e de fora. De onde 
em onde, Meneses cismava em plantar algumas árvores de 
rápido crescimento, para sombra; mas lá vinham os cabritos da 
vizinhança e matavam-lhe os brotos. A muito custo, conseguiu 
fazer um caramanchão tosco com que ensombrasse a sala de 
jantar, onde dormia, e que se prestasse a cozinha, nos dias 
normais. A casa só tinha dois aposentos iguais, que se 
comunicavam por uma porta. Não fora a rua, não teria frente 
nem fundos, tão semelhantes eram essas extremidades dela 
(CA, VII, p. 700-701). 
 

No trecho da casa da Gamboa, vemos como que as novas concepções 
de moradia, pautadas pelas diretrizes de higiene, conforto e moral se tornam 
evidentes formalmente, isto é, a concepção espacial da casa é feita a partir 
das teorias médicas e higienistas que estavam em vigor. A princípio, estas 
teorias não se preocupavam diretamente com as mudanças formais na 
habitação mas, a partir delas é que os ambientes tradicionais das moradias 
foram se modificando.  

 
Bem decepcionantes para quem procurava grandes visões 
arquitetônicas da habitação, estas pesquisas referem-se mais à 
doença e à delinquência, à água, ao ar, à luz e aos esgotos, às 
formas físicas através das quais os fluidos e as práticas 
poderão ser canalizados e regulados; mas também o que custa 
tratá-los, assisti-los ou reprimi-los e o que custa reduzir estas 
despesas agindo sobre a série de componentes físicos que 
constituem o ambiente do pobre (BEGUIN, 1991, p. 39). 
 

 Deste modo, essas teorias estavam mais preocupadas mesmo com a 
saúde e higiene e associava a casa e os costumes dos pobres como local 
propício e disseminador de doenças e epidemias, tão preocupantes diante de 
um contingente populacional em constante crescimento. 

Em Memórias Póstumas, a relação entre pobreza e doença não aparece 
explicitamente, mas podemos associá-la. Depois de fracassar com o possível 
casamento com Virgília, Brás Cubas, vindo de família rica, conhece Eulália “[...] 
ou mais familiarmente Nhã-loló, moça graciosa, um tanto acanhada a princípio, 
mas só a princípio. Faltava-lhe elegância, mas compensava-a com os olhos 
[...]” (MP, XCIII, p. 601). Brás Cubas a caracteriza simplesmente com falta de 
elegância, mas, ao longo do romance, podemos perceber algumas indicações 
que ela provinha de uma família mais pobre. Seu pai indica tal posição social 
quando, em um episódio do livro, fica fascinado pela briga de galo – 
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considerada como atividade desmoralizada e ligada aos pobres – causando 
vexame em sua filha.  

 
O que vexava a Nhã-loló era o pai. A facilidade com que ele se 
metera com os apostadores punha em relevo antigos costumes 
e afinidades sociais, e Nhã-loló chegara a temer que tal sogro 
me parecesse indigno. Era notável a diferença que ela fazia de 
si mesma; estudava-se e estudava-me. A vida elegante e 
polida atraía-a, principalmente porque lhe parecia o meio mais 
seguro de ajustar as nossas pessoas. Nhã-loló observava, 
imitava, adivinhava; ao mesmo tempo dava-se ao esforço de 
mascarar a inferioridade da família (MP, CXXII, p. 619). 
 

É esta mesma Nhã-Loló, com quem Brás Cubas tinha um casamento 
arranjado pela sua irmã, que não vai se juntar à família Cubas pois falece 
jovem, por conta da primeira das  crises de febre amarela no Rio de Janeiro, 
isto é, por volta de 1850.  

A associação do pai de Nhá-Loló com um costume ligado aos pobres – 
a briga de galo – é feita por Machado de Assis de maneira discreta, isto é, 
Machado comenta o fascínio de seu personagem por essa atividade com uma 
passagem curta que ocorre em meio a outros acontecimentos no romance, 
passando quase despercebida. O mesmo costume, no entanto, é colocado no 
romance de Lima Barreto de maneira clara e evidente, associado ao 
personagem principal, Cassi, servindo inclusive para demonstrar o caráter 
malandro e imoral de Cassi: 

 
Galos de briga eram a força de suas indústrias e do seu 
comércio equívocos. Às vezes, ganhava bom dinheiro nas 
apostas de rinhadeiro, o que vinha ressarcir os prejuízos que, 
porventura, anteriormente houvesse tido nos dados; e, assim, 
conseguia meios para saldar o alfaiate ou comprar sapatos 
catitas e gravatas vistosas. Com os galos, fazia todas as 
operações possíveis, a fim de ganhar dinheiro; barganhava-os, 
com "volta", vendia-os, chocava as galinhas, para venda dos 
frangos a criar e educar, presenteava pessoas importantes, das 
quais supusesse, algum dia, precisar do auxílio e préstimos 
delas, contra a polícia e a justiça.  
Incapaz de um trabalho continuado, causava pasmo vê-lo 
cuidar todas as manhãs daqueles horripilantes galináceos, das 
ninhadas, às quais dava milho moído, triguilho, examinando os 
pintainhos, um por um, a ver se tinham bouba ou gosma.  
Fosse se deitar a que hora fosse, pela manhã lá estava ele 
atrapalhado com os galos malaios e a sua descendência de 
frangos e pintos (CA, II, p. 651). 
 

 Aliás, as fontes de renda dos personagens dos dois romances é algo 
curioso de se avaliar. Em Memórias Póstumas, temos Brás Cubas afirmando 
ao fim do romance que “não foi ministro, não foi califa, não conheci o 
casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de 
não comprar o pão com o suor do meu rosto” (MP, CLX, p. 639), ou seja, Brás 
Cubas passa a vida inteira vivendo de heranças e rendas, dinheiro da família. 
Outro personagem que Memórias Póstumas é o Quincas Borba que, antes 
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mendigo, enriquece através de uma herança. Ou seja, não há, na obra, quase 
nenhuma incidência de personagens que trabalhem para viver. Totalmente 
oposto, temos os diversos personagens suburbanos em Clara dos Anjos, que 
buscam diariamente formas de garantir a sobrevivência mínima: o pai de Clara 
é um carteiro, visto no romance como um emprego público digno; Meneses é 
um aspirador a engenheiro mas que se torna, por conveniência, um dentista 
frustrado que vive de fazer pequenos trabalhos e busca conseguir,  
diariamente, dinheiro para alimentação; além disso há a descrição de vários 
personagens secundários que possuem ocupações diversas, como uma 
passagem que cita dona Vicência, uma senhora que “morava na vizinhança 
também e vivia de deitar cartas e cortar ‘coisas feitas’” (CA, IV, p. 666). 

Em Memórias Póstumas, a associação da decadência moral e financeira 
à necessidade de trabalho – quase vista como indigna por Brás Cubas – é 
colocada no romance, quando Brás encontra Marcela decadente e doente, 
trabalhando em uma relojoaria. 

 
Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher, cujo 
rosto amarelo e bexiguento não se destacava logo, à primeira 
vista; mas logo que se destacava era um espetáculo curioso. 
Não podia ter sido feia; ao contrário, via-se que fora bonita, e 
não pouco bonita; mas a doença e uma velhice precoce, 
destruíam-lhe a flor das graças. As bexigas tinham sido 
terríveis; os sinais, grandes e muitos, faziam saliências e 
encarnas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa 
grossa, enormemente grossa. Eram os olhos a melhor parte do 
vulto, e aliás tinham uma expressão singular e repugnante, que 
mudou, entretanto, logo que eu comecei a falar. Quanto ao 
cabelo, estava ruço e quase tão poento como os portais da 
loja. Num dos dedos da mão esquerda fulgia-lhe um diamante. 
Crê-lo-eis, pósteros? Essa mulher era Marcela (MP, XXXVIII, p. 
557).  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A partir desses trechos, buscou-se mostrar que as cidades e sociedade 
descritas pelos dois autores são opostas e que, analisando ambos, é possível 
criar um panorama da cidade carioca nos fins do XIX e início de XX e avaliar as 
diferenças sociais e espaciais que nela estavam latentes.  

Ainda, podemos intuir que a cidade se torna um elemento narrativo. 
Tanto Machado quanto Lima utilizam, em sua narrativas, recursos vários - que 
incluem a presença da cidade e das transformações socioespaciais desse 
período no Rio de Janeiro - para criticar a sociedade e cidade que estavam em 
formação, mas, para isso, fazem uso de formas críticas condizentes com aquilo 
que narram: para falar da irônica elite carioca em formação, Machado cria um 
personagem típico que sintetiza essa elite; para comentar o subúrbio, Lima 
Barreto faz inúmeras descrições desse espaço e da forma de viver nesse 
espaço. Mas em nenhum deles se trata da descrição por si só, da cidade como 
cenário ou dos costumes com meras ações cotidianas. Pelo contrário, cada 
ação e cada descrição parecem contribuir para a construção de toda o enredo 
proposto pelos dois autores, principalmente da formação dos personagens. 
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No entanto, entre Lima e Machado parece haver uma sutil diferença na 
construção da narrativa e das questões críticas relacionadas às transformações 
da cidade e sociedade cariocas. Em Lima Barreto, é constante a presença das 
ideias que eram difundidas pelas teorias científicas deste período, ou seja, tais 
teorias não só eram aplicadas à cidade e às reformas urbanas, mas 
perpassavam o pensamento da época sobre a constituição do meio e do 
indivíduo. Assim, fica explícito que ele carrega constantemente a ideia tão 
pertinente na época de que o meio influencia e constrói o indivíduo.   

Já em Machado, parece ocorrer o contrário: é através da construção de 
um personagem, de um indivíduo e de uma narração enviesada – pelo ponto 
de vista de Brás Cubas -, que se faz a descrição e crítica à sociedade e 
ambiente cariocas oitocentistas. Ainda, a presença das teorias científicas é 
mais sutil em Machado, uma vez que este descreve a elite, a qual não era 
“afetada” por essas teorias; era na verdade exatamente a elite que impunha 
essas concepções aos mais pobres. A crítica de Machado assim se faz 
demonstrando-se a constante superioridade da elite – metaforizada no 
personagem de Brás e suas ações.  
 Assim, os enredos parecem ser construídos em sentidos opostos: em 
Lima Barreto, a cidade e os costumes constroem os personagens; o enredo se 
tornaria incompleto sem a constante ambientação feita pelo autor, sem as 
diversas descrições do subúrbio tão marcantes na obra. Em Machado, 
entretanto, o enredo e toda a descrição e crítica da sociedade – feita sutil e 
ironicamente – desapareceria sem a personalidade marcante de Brás, afinal, a 
crítica feita em Memórias Póstumas, por ser irônica, se constitui nas próprias 
ações de Brás. 
 
 
REFERÊNCIAS  
 
 
Arquivo Geral da Cidade do rio de Janeiro – AGCRJ.  
 
ABREU, Maurício de Almeida. Evolução Urbana do Rio de Janeiro. 3 ed. Rio de 
Janeiro: IPLANRIO, 1997. 
 
BEGUIN, François. As Máquinas Inglesas do Conforto. In: Espaços & Debates. 
São Paulo, n. 34, p. 39-54, 1991. 
 
BELCHIOR, Pedro. Tristes subúrbios: literatura, cidade e memória na 
experiência de Lima Barreto. 188 f. Dissertação (Mestrado em História). Niterói: 
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, 
2011. 
 
BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 
2006. 
 
BRUAND Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 
1981. 
 



 

 363 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte Imperial. São 
Paulo: Cia. das Letras, 1996.  
 
CORREIA, Telma de Barros. A Construção do habitat Moderno no Brasil, 1870-
1950. São Carlos, RIMA.  
 
COUTINHO, Afrânio (org). Machado de Assis: Obra Completa. Rio de Janeiro:  
Nova Aguilar, 2006. 
 
FACIOLI, Valentim. Um Defunto Estrambótico: Análise e Interpretação das 
Memórias Póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Nankin – Edusp, 2008. 
 
MOISÉS, Massaud. A Análise Literária. São Paulo: Cultrix, 1969. 
 
SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação 
cultural na Primeira República. São Paulo: Brasiliense, 1989. 
 
VASCONSELOS, Eliane (org). Lima Barreto: Prosa seleta. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, 2006. 



 

 

 

364 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 

  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

UM DIÁLOGO  

ATMOSFÉRICO: A 

INTERTEXTUALIDADE  

ENTRE VAN GOGH E  

RENATO RUSSO 
Viviane Lima Ananias (FECILCAM) 
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RESUMO  
 
A intertextualidade, um campo de estudo que está em voga, pode ser 
entendida como um diálogo entre textos. Ocorre num processo de 
interação, podendo se manifestar de forma direta ou indiretamente. 
Sabemos que na literatura e nas artes essa questão é vista com 
frequência. Assim, o estudo e o reconhecimento da intertextualidade se 
mostra como uma forma bastante válida para ampliar a maneira de se ler e 
entender os textos, pois está ligada ao “conhecimento de mundo” que deve 
ser comum ao produtor e ao receptor dos textos. Fiorin, (2003) baseado 
nas noções de dialogismo e polifonia deixadas por Bakhtin, diz que este 
processo de incorporação de um texto em outro, reproduz ou transforma os 
sentidos do texto origem e se manifesta em três processos distintos: 
citação, alusão e estilização. Tendo por referência esta proposta teórica, o 
objetivo deste trabalho é estabelecer aproximações entre as obras Noite 
Estrelada (1889), de Vincent van Gogh e a música Via Láctea (1996), de 
Renato Russo. A semelhança entre as obras é demonstrada a partir de um 
estudo da letra, do ritmo, da coloração, das formas, entre outros elementos 
específicos destas artes, além do levantamento de várias coincidências 
existentes entre a vida dos dois artistas, considerados geniais em suas 
criações.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura; intertextualidade; arte. 
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UMA PAISAGEM  

CHAMA OUTRA  

PAISAGEM: A  

POESIA DE  

GOMES LEAL 
Kellen Wiginescki Barros (UEM)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
Gomes Leal (1848-1921) é um poeta português que possui uma vasta 
criação bibliográfica e que estabeleceu um diálogo bastante profícuo com 
vários escritores, dentre eles, digno de referência, Charles Baudelaire. Será 
Baudelaire citado por Berman (1986), em sua obra Tudo que é sólido 
desmancha no ar, como primeiro modernista. Assim sendo, é possível 
afirmar que Leal também possui vários elementos modernistas, a exemplo 
de Baudelaire, como a fragmentação e a crítica da racionalidade. Fica 
perceptível, desde já, que na poesia de Gomes Leal a complexidade está 
presente e subentendida. Todavia, o nosso artigo objetiva ilustrar as 
características do modernismo em Leal, focalizando a paisagem-fotografia 
em textos poéticos selecionados comprovando que, sob essa dinâmica, a 
leitura analítica torna-se ainda mais rica nessa tarefa de olhar o texto de 
forma mais rigorosa quando, mediante esse mesmo olhar, a mesma 
paisagem se esvai, apontando para outra paisagem. Estaremos ancorados 
nos pressupostos teóricos de Berman (1986), Bachelard (1989) e Blanchot 
(1987).  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Gomes Leal; paisagem; fotografia. 
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SIMPÓSIO 8 

LITERATURAS  

EM LÍNGUA  

INGLESA: DAS  

ORIGENS AO  

CONTEMPORÂNEO  
Érica Fernandes Alves (FECILCAM) 
Willian André (FECILCAM)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
Oficialmente a literatura em língua inglesa tem sua origem com o poema 
Bewoulf por volta do século VIII. Entretanto, essa literatura desenvolveu-se 
amplamente nos séculos subsequentes com Chaucer e Marlowe, 
culminando com a grandiosidade de Shakespeare e o renascimento do 
teatro. Nos séculos seguintes vimos com júbilo o nascimento do romance 
com Fielding e Defoe, seu ápice com Charles Dickens e Thomas Hardy e 
sua transformação no século XX com James Joyce e Virginia Woolf. Por 
meio das grandes navegações, a cultura se difundiu e atingiu outros 
horizontes, onde a literatura e a língua auferiram novos status e 
perspectivas. Nos Estados Unidos observamos o surgimento de autores 
que contribuíram imensamente para a afirmação das literaturas anglo-
americanas, como Edgar Alan Poe, Kate Chopin, F. Scott Fitzgerald, Ernest 
Hemingway, William Faulkner, dentre outros. Em outras colônias, a cultura 
britânica se mescla com as culturas locais e há uma matização da língua 
padrão e da cultura hegemônica, propiciando o surgimento de obras de 
valor imensurável, como o romance Things Fall Apart, do nigeriano Chinua 
Achebe e Foe, do sul africano J. M. Coetzee. Atualmente, as literaturas em 
língua inglesa desfrutam de imensa influência e conforto no cenário literário 
e cultural mundial.  O objetivo desse simpósio é debater acerca das 
literaturas em língua inglesa desde seus primórdios até o início desse novo 
século, levando em consideração sua produção não apenas no Reino 
Unido, mas em todos os países onde a língua inglesa é utilizada como 
língua materna e/ou segunda língua. Visando uma abordagem dialógica e 
aberta às diversidades culturais, esse simpósio preocupa-se em analisar os 
desdobramentos que tais literaturas tiveram no decorrer de mais 12 
séculos de existência, no que diz respeito à temática e sua estética de um 
modo geral.  Essa abrangência procura revelar o quão diversas e 
enriquecidas as literaturas se tornaram a partir do contato com outras 
culturas, bem como com a manutenção parcial de suas tradições. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura em língua inglesa; diálogo; diversidade.   
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A DICOTOMIA  
SUJEITO/OBJETO  
NO CONTO THE  
HILLS (1987), DE  
PATRICIA GRACE 
Sarah Caroline Alves Anselmo (FECILCAM) 
Orientadora: Érica Fernandes Alves (FECILCAM)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RESUMO  
 
Este trabalho propõe uma análise da dicotomia sujeito/objeto presente no 
conto The Hills, de Patricia Grace, tendo em vista o racismo como 
estratégia de dominação e marginalização. No conto, a autora vai tratar da 
infância e do cotidiano da Nova Zelândia, país que foi colônia do Reino 
Unido e tornou-se independente na década de 1970, bem como do 
preconceito sofrido pelos negros neozelandeses, tema maior da obra. A 
história trata de um jovem negro, que perde a sua pureza e inocência, 
típicas da sua idade, ao ser abusado sexualmente por autoridades que 
deveriam protegê-lo. A metodologia de pesquisa baseia-se nas teorias de 
racismo e objetificação, desenvolvidas por Fanon, Ashcroft, Bhabha, dentre 
outros. Os resultados mostram que embora o conto tenha sido escrito 
recentemente, os resquícios da colonização ainda são muito fortes. Esses 
resíduos afetam o sujeito que é rebaixado ao status de objeto através do 
racismo. Ademais, a violência infligida ao sujeito negro altera sua visão de 
mundo completamente.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: racismo; dicotomia; objetificação. 
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A EXPERIÊNCIA  
COM A LINGUAGEM  
LEVADA AOS EXTREMOS: 
REFLEXÕES SOBRE  
O ROMANCE COMO É,  
DE SAMUEL BECKETT 
Willian André (FECILCAM)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
Este trabalho é fruto do projeto de pesquisa intitulado Samuel Beckett e a 
falência da linguagem: um estudo dos narradores, e tem por objetivo refletir 
sobre a experiência com a linguagem levada aos extremos na constituição 
da obra Como é. Enveredando-se pela construção de um texto 
fragmentado, que dispensa a utilização convencional de parágrafos ou 
quaisquer sinais de pontuação, o autor irlandês aqui estudado promove, 
nesse texto de 1961, uma de suas experiências mais radicais com a 
linguagem, procurando evidenciar, por meio da forma, aquela que é a 
temática recorrente em sua obra: a falha, a subtração, a impossibilidade de 
comunicação. O nível de experimentalismo empregado em Como é chega 
a despertar dúvidas sobre seu possível enquadramento como um 
“romance”. A partir da seleção de alguns excertos do texto, e com base nas 
considerações de Ana Helena Souza (2003), Fábio de Souza Andrade 
(2000) e João Adolfo Hansen (2009), entre outros, procuraremos 
demonstrar o quanto a obra aqui analisada se configura como uma das 
representações mais bem acabadas do constante embate de Beckett com 
a amputação dos limites e possibilidades de alcance da linguagem.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Samuel Beckett; Como é; fragmentação. 
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A EXPERIÊNCIA  
COM A LINGUAGEM  
LEVADA AOS EXTREMOS: 
REFLEXÕES SOBRE  
O ROMANCE COMO É,  
DE SAMUEL BECKETT 
Willian André (FECILCAM) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Coincidirão as designações e as coisas?  
Será a língua a adequada expressão de todas as realidades? 

(Friedrich Nietzsche, Acerca da verdade e da mentira no sentido extramoral) 

  
 
 

A obra do autor irlandês Samuel Beckett (1906-1989) é conhecida 
principalmente por seu trato espinhoso com uma linguagem que se descobre 
incapaz de iluminar os sombrios recônditos da alma humana. Dentre a vasta 
produção do autor, o romance Como é1 destaca-se enquanto uma de suas 
                                                           
1 Publicado originalmente em francês em 1961, sob o título Comment c’est, e traduzido para o 
inglês pelo próprio autor sob o título How it is (a versão em inglês foi publicada em 1964). 

RESUMO: Este trabalho é fruto do projeto de pesquisa 
intitulado Samuel Beckett e a falência da linguagem: um 
estudo dos narradores, e tem por objetivo refletir sobre a 
experiência com a linguagem levada aos extremos na 
constituição da obra Como é. Enveredando-se pela 
construção de um texto fragmentado, que dispensa a 
utilização convencional de parágrafos ou quaisquer sinais 
de pontuação, o autor irlandês aqui estudado promove, 
nesse texto de 1961, uma de suas experiências mais 
radicais com a linguagem, procurando evidenciar, por 
meio da forma, aquela que é a temática recorrente em 
sua obra: a falha, a subtração, a impossibilidade de 
comunicação. O nível de experimentalismo empregado 
em Como é chega a despertar dúvidas sobre seu 
possível enquadramento como um “romance”. A partir da 
seleção de alguns excertos do texto, e com base nas 
considerações de Ana Helena Souza (2003), Fábio de 
Souza Andrade (2000) e João Adolfo Hansen (2009), 
entre outros, procuraremos demonstrar o quanto a obra 
aqui analisada se configura como uma das 
representações mais bem acabadas do constante 
embate de Beckett com a amputação dos limites e 
possibilidades de alcance da linguagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Samuel Beckett; Como é; 
fragmentação. 
 



 

 370 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

experiências mais ousadas no que concerne a violentar essa linguagem até 
limites improváveis. Por meio de uma escrita deficiente, amputada, mutilada, 
Beckett nos leva à evidência do esgotamento: à fraude por trás das certezas: 
ao inóspito por trás do apreensível. Sua estrutura inusitada o afasta em 
absoluto de quaisquer “modelos” romanescos que se nos possam acudir à 
memória: não há pontos, parágrafos, sinais, maiúsculas, ou qualquer coisa que 
lembre uma utilização conveniente/compreensível da língua. Há apenas 
fragmentos. Amontoados de palavras que se seguem num ritmo frenético, 
denunciando a falência de uma linguagem que se descobre incapaz de “ir 
além”, de atribuir significados últimos e duradouros, de traduzir o mundo e 
trazer conforto. 
 Dizer, todavia, que o tema central da obra de Beckett é a falência da 
linguagem é incorrer em lugar comum. Em todos os seus textos, é sempre a 
mesma impossibilidade de comunicação que nos lança à cara limpa uma 
cusparada fétida e podre. Seu mote principal, afinal de contas, despejado no 
mais escuro de um mundo que se pretende iluminado, pelos lábios de um 
Molloy2 perdido entre gaguejos, como mantra de uma linguagem que já não 
pode mais, é um empurrão para dentro do labirinto que constitui o conjunto de 
sua obra: “Não querer dizer, não saber o que se quer dizer, não poder dizer o 
que se acredita que se quer dizer, e sempre dizer ou quase, isto é que é 
importante não perder de vista, no calor da redação” (BECKETT, 2007, p. 49). 
Ao som da reverberação de tais palavras, que se repetem/renovam a cada 
escrito do autor, propomos, nas próximas linhas, uma breve verificação de 
como a experiência com a linguagem é levada por Beckett a seus limites mais 
ríspidos em Como é. 
 Comecemos por observar as palavras de Ana Helena Souza, que traduz 
e prefacia a edição brasileira da obra. Segundo a autora, é alvo de Como é a 
convenção narrativa que pressupõe o tomar mão de coesão e coerência na 
composição do texto literário: 
 

A instabilidade que Beckett introduz neste romance manifesta 
uma crítica à busca de controle e poder por parte do escritor, 
através de aspectos como a coesão e a coerência. Esse 
modelo ficcional implica obediência a regras que se revelam 
tão absurdas e arbitrárias quanto as estabelecidas pelo 
narrador de Como é, na criação de seu mundo. Ao desmanchar 
sua construção e negar a veracidade de tudo que constituía 
sua narrativa, o narrador põe à prova e desautoriza todo um 
modelo narrativo tradicional (SOUZA, 2003, p. 171). 

 
 De fato, ao criar sua própria lógica narrativa, que prescinde da utilização 
de aspectos comuns a certo modo de narrar dito “tradicional”, Beckett evidencia 
a parcialidade que repousa por trás de todas as convenções. A estrutura 
inusitada de Como é permanece inusitada apenas enquanto continuamos 
adotando tais convenções como verdades absolutas. Dentro do “mundo” criado 
por Beckett para fazer viver seu texto, todavia, a estrutura proposta em suas 
páginas é tão válida quanto qualquer outro tipo de estrutura, mesmo não 
possuindo parágrafos ou pontuações, e revelando-se, muitas vezes, 

                                                           
2 Narrador-protagonista da primeira parte do romance Molloy, publicado em francês em 1951. A 
tradução para o inglês, feita pelo próprio autor, foi publicada em 1955. 
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desprovida de coesão/coerência. Sobre a falta de coesão na obra beckettiana, 
aliás, é importante observar o que diz Günther Anders ao comentar a peça 
Esperando Godot3: 
 

Para apresentar uma fábula sobre um tipo de existência que 
perdeu tanto sua forma quanto seu princípio e na qual a vida 
não mais progride [Beckett] destrói tanto a forma quanto o 
princípio até então característicos das fábulas: agora a fábula 
destruída, a fábula que não mais segue adiante, torna-se a 
representação adequada da vida estagnada; sua parábola sem 
significado sobre o homem ocupa o lugar da parábola do 
homem insignificante. Verdade: esta fábula não mais 
corresponde à forma ideal da fábula clássica. Mas como se 
trata de uma fábula sobre um tipo de vida que não mais tem 
algo que possa ser apresentado sob a fórmula de fábula, é a 
sua própria fraqueza, seu próprio fracasso que constituem sua 
força; se sofre de falta de coesão, é porque a falta de coesão é 
sua matéria construtiva. Se ela renuncia a relatar uma ação, o 
faz apenas porque a ação que descreve é a vida desprovida de 
ação. Se desafia a convenção ao não oferecer história alguma, 
o faz por descrever o homem eliminado da, e desprovido de, 
história. Que os acontecimentos e os fragmentos de 
conversação que constituem a peça surjam sem motivação ou 
simplesmente se repitam (de uma maneira tão insidiosa que os 
envolvidos nem mesmo se dêem conta da repetição), tal 
afirmação precisa ser refutada: pois esta falta de motivação é 
motivada pela matéria constitutiva, e esta matéria constitutiva é 
uma forma de vida sem um princípio motor e sem motivação 
(ANDERS, 2007, p. 214). 

 
 Apesar de fazerem referência a um texto específico, as palavras de 
Anders cabem perfeitamente à análise de qualquer escrito de Beckett. Se 
pensarmos especificamente em Como é, notaremos que também em suas 
linhas mutiladas deparamo-nos com uma fábula destruída, que não mais segue 
adiante. Que nos mostra uma vida estagnada, vivida por homens 
insignificantes. Que transpira fracasso e falta de coesão: uma vida desprovida 
de ação.  E o ataque empreendido pelo autor às convenções literárias ecoa sua 
descrença no método representativo como um todo. 
 Friedrich Nietzsche, no ensaio “Acerca da verdade e da mentira no 
sentido extramoral” (1873), propõe uma reflexão que nos parece bastante 
adequada para pensar a experiência com a linguagem em Beckett. Para o 
autor alemão, a linguagem constitui-se enquanto ferramenta de que tomamos 
mão para atribuir significado ao mundo. Esse processo de significação tem 
início na história da cultura ocidental, e fundamenta a constituição de toda a 
tradição da filosofia, partindo do mundo das ideias de Platão, e ganhando corpo 
nas obras de todos aqueles que o seguiram. O método da representação deita 
luz sobre o mundo, e pretende-se o grande perscrutador de verdades ocultas. 
Cremos, por meio dele, ser capazes de tudo apreender em sua essência. 
Esquecemo-nos, todavia, por conveniência, do abismo que separa esse mundo 
que se nos apresenta em um silêncio ultrajante, fechado, inescrutável, da 
                                                           
3 Publicada em francês em 1952, sob o título En attendant Godot. Traduzida para o inglês pelo 
próprio autor sob o título Waiting for Godot (publicado em 1954). 
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ferramenta de que nos valemos para “traduzi-lo”. Para Nietzsche, não há 
tradução possível. Não compreendemos o mundo de fato, posto que ele é 
incompreensível, inominável: o que fazemos, munidos de nossa necessidade 
de representação, é criar nosso próprio mundo. 
 Por meio da linguagem, cunhamos significados que, a partir de um 
processo inestancável de antropomorfização, acreditamos aplicáveis a todas as 
coisas. O conhecimento, porém, “é humano, e só o seu dono e progenitor o 
encara tão pateticamente como se ele fosse o eixo à volta do qual gira o 
mundo” (NIETZSCHE, 1997, p. 215). Tanto quanto cremos ser nós, seres 
humanos, os detentores de todo o significado que rege a constituição do 
universo, as moscas que circundam nossas fezes, ignorantes de nossas 
pretensões antropomorfizadoras, talvez também se sintam as “donas do 
mundo”: “se nós conseguíssemos comunicar com um mosquito, saberíamos 
que também ele paira nesse ambiente com a mesma presunção e se sente 
como centro voador deste mundo” (NIETZSCHE, 1997, p. 215). 
 “Que é que o homem no fundo sabe acerca de si mesmo?”, indaga 
Nietzsche (1997, p. 217). Assim como nada sabemos a nosso próprio respeito, 
tampouco do mundo que se encontra diante de nossos olhos podemos extrair 
sentidos absolutos: “Julgamos saber algo das próprias coisas quando falamos 
de árvores, cores, neve e flores e, no entanto, não dispomos senão de 
metáforas das coisas que não correspondem de forma alguma às 
essencialidades primordiais” (NIETZSCHE, 1997, p. 219, 220). Nunca 
poderemos olhar para uma árvore senão com olhos humanos. E olhá-la com 
olhos humanos não significa olhá-la de fato: significa apenas olhá-la com olhos 
humanos. Nunca poderemos transcender os limites de nossa condição. 
Encontrar a “verdade”, então, significa enquadrar-se em padrões de conduta 
pré-estabelecidos. Nietzsche define a “verdade” nos seguintes termos: 
 

Que é então a verdade? Um exército móvel de metáforas, de 
metonímias, de antropomorfismos, numa palavra, uma soma 
de relações humanas que foram poética e retoricamente 
intensificadas, transpostas e adornadas e que depois de um 
longo uso parecem a um povo fixas, canónicas e vinculativas: 
as verdades são ilusões que foram esquecidas enquanto tais, 
metáforas que foram gastas e que ficaram esvaziadas do seu 
sentido, moedas que perderam o seu cunho e que agora são 
consideradas, não já como moedas, mas como metal 
(NIETZSCHE, 1997, p. 221). 

 
 A linguagem, portanto, não “traduz” o mundo. Não o elucida. Pelo 
contrário, cria um significado bastante parcial, válido apenas para nós que a 
inventamos. A linguagem é um conjunto de metáforas de que nos valemos para 
“representar” as coisas. Esquecemo-nos, todavia, que nos encontramos 
limitados à metáfora: acreditamos chegar às coisas de fato. Acreditamos 
chegar ao “sentido íntimo das coisas”. Mas “o único sentido íntimo das cousas”, 
nos lembra Alberto Caeiro, “é elas não terem sentido íntimo nenhum” 
(PESSOA, 2006, p. 207). 
 Ecoando as palavras do poeta português, Albert Camus, contemporâneo 
de Beckett, escreve em O mito de Sísifo: “A característica do homem absurdo é 
não acreditar no sentido profundo das coisas” (CAMUS, 2008, p. 85, 86). Para 
o autor franco-argelino, o mundo é absurdo, gratuito, não possui qualquer 
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explicação. Agredidos pelo silêncio desse mundo que não se quer fazer 
compreender, somos arrastados para um divórcio permanente com tudo o que 
nos cerca. Para tentar “resolver o divórcio”, criamos nossas explicações: nosso 
conjunto de metáforas. Lembrando o que disse Nietzsche, todavia, as 
metáforas só fazem sentido para seus criadores. Assim como Caeiro percebe 
que “Há metafísica bastante em não pensar em nada” (PESSOA, 2006, p. 206), 
Camus observa: “Num mundo em que tudo é dado e nada é explicado, a 
fecundidade de um valor ou de uma metafísica é uma noção vazia de sentido” 
(CAMUS, 2008, p. 155). Para o autor de O mito de Sísifo, somos movidos por 
um “apetite de clareza”, por uma “exigência de familiaridade”, mas nossa 
pretensa compreensão do mundo não passa de uma tentativa de unificação, de 
igualização daquilo que não é igual: “Sejam quais forem os jogos de palavras e 
as acrobacias da lógica, compreender é antes de mais nada unificar” (CAMUS, 
2008, p. 31). O divórcio só é resolvido, portanto, à medida que esquecemos a 
condição de metáfora de nossas verdades: 
 

Pensar é antes de mais nada querer criar um mundo (ou limitar 
o próprio, o que dá no mesmo). É partir do desacordo 
fundamental que separa o homem de sua experiência, para 
encontrar um terreno de entendimento segundo a sua 
nostalgia, um universo engessado de razões ou iluminado por 
analogias que permita resolver o divórcio insuportável 
(CAMUS, 2008, p. 114, 115). 

 
 Conforme nos embrenhamos pela obra de Samuel Beckett, é justamente 
com esse “desacordo fundamental que separa o homem de sua experiência” 
que nos deparamos. Por compreender que o homem, no fundo, nada sabe 
acerca de si mesmo, o autor transforma a linguagem da representação, outrora 
bastião de todas as nossas possibilidades de certeza, em um amontoado de 
gaguejos imprecisos. Por meio de estruturas confusas e repetitivas, seus textos 
apontam sempre para a exaustão – e, por meio desta, para a falência. Como 
observa João Adolfo Hansen em prefácio à edição brasileira do romance O 
inominável4, a voz que narra nos escritos de Beckett “está cansada. Não disso 
ou daquilo, mas da condição humana do seu lugar na linguagem” (HANSEN, 
2009, p. 7). Cansada “de ser a criança que, por ouvir dizer que a acharam num 
repolho, acaba se lembrando do canto da horta onde isso aconteceu e que vida 
levava lá antes de nascer” (HANSEN, 2009, p. 8). Mais adiante, o autor 
complementa suas reflexões, observando que a voz, “Indiferente aos 
significados, está cansada de histórias. Indiferente ao sentido, está esgotada 
pela História e quer a enunciação vulgar que aponta o silêncio” (HANSEN, 
2009, p. 15).  

As palavras de Hansen, que originalmente fazem referência a O 
inominável, cabem também perfeitamente à análise de Como é. Observemos, 
por exemplo, as primeiras linhas do romance, que se estruturam literalmente 
em amontoados de palavras, sem sinais de pontuação ou demarcações que 
permitam, em uma leitura inicial, a depreensão de qualquer coerência narrativa: 
 

                                                           
4 Último volume da trilogia do pós-guerra beckettiana (iniciada por Molloy e continuada por 
Malone morre). O inominável foi publicado originalmente em francês (L’innomable) em 1953. A 
tradução para o inglês (The unnamable), feita pelo próprio autor, foi publicada em 1958.  
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como era eu cito antes de Pim com Pim depois de Pim como é 
três partes eu o digo como ouço 
 
voz uma vez fora quaqua por todos os lados então em mim 
quando a ofegação pára conte-me outra vez termine de me 
contar invocação 
 
momentos passados velhos sonhos de volta outra vez ou 
novos como os que passam ou coisas coisas sempre e 
memórias eu as digo como ouço murmoro-as na lama 
 
em mim que estavam fora quando a ofegação pára sobras de 
uma voz antiga em mim não minha 
 
minha vida último estado última versão mal-dita mal-ouvida 
mal-recapturada mal-murmurada na lama breves movimentos 
da face inferior perdas por toda parte 
 
registrada entretanto é melhor de algum modo em algum lugar 
como está como surge minha vida meus momentos nem a 
milionésima parte tudo perdido quase tudo alguém ouvindo 
outro anotando ou o mesmo 
 
aqui então parte um como era antes de Pim seguimos cito a 
ordem natural mais ou menos minha vida último estado última 
versão o que resta bocados e sobras eu a ouço minha vida 
ordem natural mais ou menos aprendo-a cito um dado 
momento passado há muito vasta extensão de tempo a partir 
dali daquele momento e seguintes não todos uma seleção 
ordem natural vastos tratos de tempo 
 
parte um antes de Pim como cheguei aqui não é o caso não se 
sabe não se diz e o saco de onde o saco e eu se sou eu não é 
o caso impossível fraco demais nenhuma importância 
 
vida vida a outra em cima na luz diz-se que teria sido minha a 
intervalos sem volta lá para cima não é o caso ninguém me 
pedindo isso nunca lá algumas imagens a intervalos na lama 
terra céu algumas criaturas na luz algumas ainda de pé  

(BECKETT, 2003, p. 11, 12). 
 
 O susto inicial não se dissolve nas páginas seguintes, pois todo o 
romance é estruturado dessa mesma forma. Todavia, se a dificuldade de 
tradução de tais “dejetos textuais” prossegue conforme mergulhamos mais 
fundo no romance, a repetição exaustiva de certas palavras, estruturas e 
motivos permite que um mínimo de interpretação possa ser construído. 
Percebemos, por exemplo, que trata-se de uma narrativa em primeira pessoa 
e, assim como todo narrador beckettiano, este que se nos afigura em Como é é 
confuso, incapaz de narrar apropriadamente sua própria história, não 
possuindo senso de referência ou tempo.  

Percebemos também que a narrativa é ambientada em algum tipo de 
cenário pós-apocalíptico, em que não restam outros personagens ou traços do 
mundo como o conhecemos: há só lama, e nela nosso narrador chafurda, 
arrastando-se como pode, já que não é capaz de se locomover de outra 
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maneira. Tanto essa deficiência física que parece refletir uma “deficiência de 
linguagem”, quanto a ausência de referenciais espaciais, também são marcas 
recorrentes na obra de Beckett: no primeiro caso, basta lembrarmos que 
praticamente todos os seus personagens andam mancando, ou literalmente se 
arrastando, quando não se encontram completamente impossibilitados de se 
locomover (como em O inominável, por exemplo). No segundo, basta 
pensarmos nos cenários reduzidos, praticamente inexistentes, em quase todos 
os seus textos (como na peça Fim de partida5, em que Clov olha pela janela do 
quarto no qual se encontra com Hamm e só vê “cinza”). 

Percebemos, ainda, que o narrador se vê constantemente às voltas com 
certa “voz quaqua”, que, conforme Ana Helena Souza, “não se sabe se é uma 
instância narrativa independente ou a mera exteriorização da voz que narra 
(...). De uma forma ou de outra, através desta voz, questiona-se a todo 
momento a autoridade do narrador” (SOUZA, 2003, p. 169). 

Em se tratando de sua estrutura, Como é divide-se em três partes de 
extensão parecida, relacionadas ao encontro do narrador com outro 
personagem, chamado Pim. Assim, na primeira parte é relatada, de certa 
forma, a jornada do narrador até Pim; na segunda parte, temos seu 
relacionamento com Pim; e na última, quando Pim o abandonou, temos a vida 
“depois de Pim”, momento que se refere ao atual “como é” do narrador. O 
motivo da jornada/viagem também é recorrente em Beckett, como podemos 
notar, por exemplo, em Molloy. 

A partir das breves observações aqui traçadas, podemos perceber que o 
texto contemplado neste estudo parece promover uma exponenciação de 
temas e motivos trabalhados ao longo de todas as obras anteriores de Beckett. 
Assim, se é recorrente na obra do autor a desreferenciação dos personagens, 
em Como é, ela é elevada a níveis mais extremos. Da mesma forma, se a 
confusão e a fragmentação narrativa são características presentes em toda a 
obra beckettiana, tais procedimentos são, em Como é, potencializados, 
constituindo assim a experiência mais radical do autor no trato com a 
linguagem. 
 Assim como observamos as linhas iniciais do romance, contemplemos 
agora de que forma ele é encerrado: 
 

sozinho na lama sim no escuro sim certo sim ofegando sim 
alguém me ouve não ninguém me ouve não murmurando às 
vezes sim quando a ofegação pára sim não em outros 
momentos não na lama sim para a lama sim minha voz sim a 
minha sim não a de outro não a minha sozinha sim certo sim 
quando a ofegação pára sim a intervalos sim algumas palavras 
sim algumas sobras sim que ninguém ouve não mas cada vez 
menos nenhuma resposta CADA VEZ MENOS sim 
 
então as coisas podem mudar nenhuma resposta terminar 
nenhuma resposta posso me engasgar nenhuma resposta 
afundar nenhuma resposta não mais conspurcar a lama 
nenhuma resposta o silêncio nenhuma resposta não mais 
perturbar a paz nenhuma resposta o silêncio nenhuma 

                                                           
5 Tanto o original francês (Fin de partie) quanto a tradução para o inglês (Endgame) feita pelo 
próprio autor foram publicados em 1957. 
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resposta morrer nenhuma resposta MORRER gritos EU 
POSSO MORRER gritos EU VOU MORRER gritos bom 
 
bom bom fim afinal da parte três e última eis como era fim da 
citação depois de Pim como é  

(BECKETT, 2003, p. 164). 
 
 Como fica evidente, a mesma estrutura fragmentária continua sendo 
mantida. Nesse ponto da leitura, todavia, já estamos, de certa forma, 
condicionados, e conseguimos depreender de forma satisfatória algo próximo a 
um significado dos “dejetos narrativos” aqui apresentados. As primeiras 
palavras do excerto, por exemplo, “sozinho na lama sim no escuro sim”, 
evidenciam a solidão do narrador-personagem, e o ambiente vazio que o 
envolve. Um pouco abaixo temos nova referência à “lama sim para a lama sim” 
em que o personagem permanece chafurdando. No próximo bloco, a repetição 
constante das palavras “nenhuma resposta” evidencia a impossibilidade do 
narrador de chegar a qualquer significado/sentido pleno, satisfatório. A tais 
palavras, podemos, ainda, acrescentar o “posso me engasgar” (evidência da 
impossibilidade de se comunicar de forma adequada), e a repetição da 
estrutura “nenhuma resposta o silêncio”, que demonstra a consciência do 
personagem de que, apesar de suas tentativas exaustivas de criar significados, 
o silêncio do mundo é prevalente. 
 As estruturas “EU POSSO MORRER” e “EU VOU MORRER”, em 
maiúsculas, que encerram o segundo bloco, parecem evidenciar certo desejo 
do narrador de abandonar sua fala, de não mais precisar ir adiante. Trata-se de 
um excerto muito próximo ao “não posso continuar, vou continuar” encontrado 
nas últimas linhas de O inominável, ou ao “não querer, não saber, não poder, 
mas ainda sim dizer, ou quase”6, proferido por Molloy. Por fim, as palavras do 
último bloco denunciam o final da narrativa: “eis como era” demonstra que o 
narrador estava até ali relatando como eram as coisas antes; “fim da citação” 
significa que seu relato chegou ao fim”; e as últimas palavras, “depois de Pim 
como é”, significam que a parte final da narrativa contemplou sua vida “depois 
de Pim”, e a este “depois de Pim” corresponde sua situação atual, ou seja, seu 
“como é”. 
 Recuperemos uma vez mais as reflexões de Hansen acerca de O 
inominável: a voz que emana dos narradores beckettianos “não quer falar 
sobre coisas. Não quer significar conceitos. Não quer se expressar. Não quer 
orientar a fala por um sentido” (HANSEN, 2009, p. 8), pois sabe que “qualquer 
fala é sempre cheia de coisas, projetos, intenções, significações, sentimentos, 
sentidos, inconsciências. Ocupam todos os espaços. O blá-blá-blá insuportável 
nauseia” (HANSEN, 2009, p. 8). Nessa mesma esteira, Fábio de Souza 
Andrade observa que “esses antimitos do individualismo empreendedor 
denunciam, em seu aspecto falível e aparentemente supérfluo, o avesso e os 
desvãos do delírio de onipotência da razão e da civilização modernas” 
(ANDRADE, 2006, p. XIV). Em outras palavras, a obra de Beckett, como um 
todo, constitui um conjunto de sombras imprecisas e ameaçadores sobre os 
caminhos bem iluminados da razão – e, por conseguinte, denuncia a falência 
inevitável da linguagem. Conforme Hansen, “Beckett não deseja a orientação 

                                                           
6 Não se trata, claro está, de uma transcrição literal. As palavras exatas de Molloy (BECKETT, 
2007, p. 49) podem ser encontradas na segunda página deste artigo. 
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do sentido iluminista posto a priori em identidades como Eu, Razão, História, 
Progresso, Ciência, Revolução. Sabe no que deu e no que dá a prepotência 
dos poderes das luzes” (HANSEN, 2009, p. 22). Por esse mesmo motivo, em 
Como é, os padrões da tradição ficcional são colocados em xeque, e esta 
problematização das estruturas ficcionais denuncia, em última instância, a 
descrença em uma linguagem que, impossibilitada de ir além, faz-se 
escombros, ruínas de linguagens: “As palavras falham, o diálogo não se 
cumpre, a luz da razão não esclarece a própria identidade” (ANDRADE, 2000, 
p. 47). 
 As linhas aqui traçadas não propõem nada de novo. Esperamos, no 
entanto, nas breves reflexões propostas, ter conseguido demonstrar um pouco 
da relação profunda que se constrói entre a obra de Samuel Beckett e o tema 
da falência da linguagem; e, em um segundo plano, ter evidenciado de que 
forma sua experiência com essa linguagem falida é levada a limites 
desconcertantes na constituição de Como é, sua obra mais experimental.   
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RESUMO  
 
Este trabalho propõe analisar a relação sujeito/objeto na literatura tendo 
como corpus o conto The Old Chief Mshlanga, de Doris Lessing.  No conto 
há uma jovem branca, a protagonista, seu pai, e o velho chefe Mshlanga, o 
qual mora em uma colônia africana controlada pelo pai da moça branca. O 
objetivo desse trabalho é analisar a relação sujeito representado pelo 
colonizador e objeto representado pelo personagem Chief Mshalanga. 
Pretende-se apresentar a relação de discriminação, marginalização e 
exploração do sujeito negro pelo poder colonial representado pelo homem 
branco, além do choque cultural e social entre essas instâncias. A 
metodologia de investigação baseia-se nas teorias de Bhabha, Bonnici, 
Ashcroft e outros estudiosos do Pós-Colonialismo. Os resultados obtidos 
na análise do conto mostram que a cultura africana foi inferiorizada pela 
europeia, sendo obrigada à viver às margens da sociedade, mesmo 
estando em seu próprio território.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Doris Lessing; objetificação; pós-colonialismo. 
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RESUMO  
 
Com este trabalho, procura-se analisar a representação do espaço dentro 
de textos literários. Para isso, será utilizado o conto, Miss Brill, da autora 
Katherine Mansfield. A obra é constituída, basicamente, por uma 
personagem principal, que dá nome ao conto, personagem está que vive 
solitária em um pequeno apartamento, onde guarda as recordações de 
toda uma vida. Outro cenário encontrado é um parque onde Miss Brill 
frequenta aos domingos. Os resultados das análises mostram que o 
pequeno apartamento, habitado por Brill e suas recordações, representa a 
realidade da personagem, um estado de intensa solidão, enquanto o 
parque representa a ilusão que a mesma vive em pensar que tem forte 
importância no meio social e que sua ausência faria grande diferença para 
aqueles que ali a cercam.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: espaço; fantasia; realidade. 
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Érica Fernandes Alves (FECILCAM)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
O romance Things Fall Apart, de Chinua Achebe já se tornou canônico 
dentro do âmbito dos estudos pós-coloniais e, por consequência, já foi, por 
diversas vezes estudado e discutido dentro dos círculos acadêmicos 
espalhados pelo mundo. Entretanto, é ainda inesgotável sua fonte de 
conhecimento e elucidações acerca do cenário colonial e da zona de 
contato advinda do encontro entre o europeu e o africano. Tendo em vista 
esse encontro, este trabalho tem por objetivo analisar o diálogo cultural 
proposto por Chinua Achebe por vezes de forma sutil, por vezes, bastante 
intenso. Para isso, observam-se os personagens Okonkwo, representando 
o colonizado e os personagens Mr. Brown e Mr. Smith, representando o 
poder colonizador. A metodologia de pesquisa fundamenta-se nas teorias 
pós-coloniais desenvolvidas por Pratt, Harris, Hall, Said, dentre outros. Os 
resultados denotam que tanto o colonizador quanto o colonizado padecem 
com a falta de diálogo e entendimento das culturas que coexistem no 
romance.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: diálogo cultural; equilíbrio; zona de contato. 
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RESUMO  
 
Esta comunicação pretende analisar o discurso do narrador-personagem 
Nick Carraway em O grande Gatsby (1925), de Scott Fitzgerald. A obra se 
passa na década de vinte, período no qual, na medida em que as dívidas 
do período de guerra que a Europa contraíra com este país eram 
ressarcidas, o país irradiava prosperidade. No plano literário, Nick se muda 
para o cerne do leste burguês, na ilha de West Egg, e passa pela 
experiência do desapontamento com o predomínio da superficialidade, 
amenizada apenas pela presença de seu auspicioso vizinho Jay Gatsby. 
Justifica-se este trabalho por questionar a generalização da imparcialidade 
de Nick-personagem como sinônimo de neutralidade de Nick-narrador, o 
que não ocorre: o desmascaramento social afeta o julgamento dos fatos 
que ele presencia. Metalinguisticamente, também é importante ressaltar 
que seu papel como testemunha implica um estudo sobre a função do 
narrador do século XX (ADORNO, 2003), como não mais o detentor 
absoluto da verdade. Esta pesquisa se utilizará exclusivamente do método 
bibliográfico, através de seus operadores de leitura e bases teóricas desta 
composição.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura americana; narrador contemporâneo; O 

grande Gatsby. 
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REFLEXOS DE  
UMA NAÇÃO  
AMERICANA PÓS- 
PRIMEIRA GUERRA  
NO DISCURSO DE  
O GRANDE GATSBY 
Gabriela Bruschini Grecca (UEM) 
Orientadora: Vera Helena Gomes Wielewicki (UEM) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A base da contextualização deste trabalho está no estudo na influência 
que os Estados Unidos da América receberam, direta e indiretamente, da 
situação global ditada pela Primeira Grande Guerra. Três fatores resumem 
como o país nela atuou; de forma: a) tardia, por ter entrado apenas no verão de 
1918, próximo ao final da guerra; b) na maior parte indireta, desde o início 

RESUMO: Este artigo apresenta uma análise do discurso 
do narrador-personagem Nick Carraway na obra The 
great Gatsby (O grande Gatsby, 1925), cujos fragmentos 
foram escolhidos no tocante às marcas do contexto 
sócio-cultural da época. O contexto mencionado é dos 
anos de mil novecentos e vinte nos Estado Unidos, 
período no qual se encontravam favorecidos pelo saldo 
negativo europeu em relação à Primeira Guerra Mundial, 
a tal ponto que o país viveu um período de euforia 
inconsequente e assegurou a ascensão do capitalismo. 
No plano literário, o personagem Nick Carraway se muda 
para o cerne do leste burguês, na ilha de West Egg, e 
afetado pela experiência do desapontamento com a 
superficialidade da alta sociedade americana, amenizada 
apenas pela afinidade com seu vizinho Jay Gatsby. A 
justificativa deste estudo está na busca de desmistificar a 
neutralidade de Nick enquanto personagem, já que, 
como narrador, seu discurso já foi afetado pelos fatos 
que foi obrigado a presenciar. A partir dos traços 
encontrados se comprovou que, embora os Estados 
Unidos tenham sido afetados de modo periférico pela 
Grande Guerra, em termos de batalha, o mesmo não 
pode ser dito em relação aos valores, às filosofias e às 
novas normas incorporadas, o que influenciou o 
predomínio comportamento segregacionista e moralista 
no país por várias gerações, o que pode ser observado 
através do personagem-narrador em questão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura estadunidense; narrador 
contemporâneo; O grande Gatsby. 
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mandando suprimentos alimentícios e armamentos em uma quantidade 
exorbitante, proporcional ao que era requerido; c) lucrativa, tanto pelo item 
anterior quanto pela dívida que a Alemanha contraiu com o país e precisou 
ressarcir ao ser derrotada. Assim, pode-se concluir que, na maior parte do 
tempo, os EUA agiram como cúmplice dos confrontos, evitando 
comprometimento, e bastou um enriquecimento repentino para que sua política 
se isolasse completamente das demais, a fim de viver a era de prosperidade, 
deixando os países europeus recolherem os destroços da guerra por eles 
mesmos.  

Esta tomada de posição foi o maior alvo da crítica dos intelectuais da 
época. Ela se assemelha ao relatado por Benjamin (1987) sobre a condição 
humana do período em questão: 

 
Pobreza de experiência: não se deve imaginar que os homens 
aspirem a novas experiências. Não, eles aspiram a libertar-se 
de toda experiência, aspiram a um mundo em que possam 
ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza externa e 
interna, que algo de decente possa resultar disso. Nem sempre 
eles são ignorantes ou inexperientes. Muitas vezes, podemos 
afirmar o oposto: eles "devoraram" tudo, a "cultura" e os 
"homens", e ficaram saciados e exaustos. (BENJAMIN, 1987) 
 

Este tom de desencantamento com o mundo se associa, na teoria 
benjaminiana, ao abalo das crenças metafísicas e à ameaça constante de 
perda da subjetividade individual. Estes temores se inserem em um novo 
mundo onde tudo se tornou materializado e mecânico, e os novos deuses eram 
representados pelas ações e pela Bolsa de Valores. Toda tentativa de 
reconstruir o sentido da existência humana tendia a acabar perdida em uma 
atmosfera isolamento e de alienação geral. 

Por outro lado, é a partir deste novo condicionamento, embora negativo, 
que o romance, bem como a literatura em geral, pôde ser repensado em 
termos de função e novos intentos estéticos se tornaram possíveis. Houve, por 
exemplo, o desenvolvimento da teoria estética do Vorticismo1 por Ezra Pound; 
narrativas diretas e claras, cortando qualquer tentativa de “floreio” vitoriano, 
tomaram conta da estilística da época, representadas principalmente em Ernest 
Hemingway e Scott Fitzgerald.  

O presente artigo procura estudar o terceiro romance deste último autor, 
O grande Gatsby (The great Gatsby, 1925). Seus objetivos se encontram 
divididos em duas partes: primeiramente, o realce da importância do tipo de 
narrador encontrado que predomina no livro (denominado “narrador-
testemunha”); em seguida, a apresentação dos excertos encontrados no 
romance, com o contexto situacional que revela o mundo pós-primeira guerra 
nos Estados Unidos, dominados pelo slogan do American way of life. 

                                                           
1“(...) a obra de arte Vorticista mostra-nos não a anacrônica “forma humana” de um período 
anterior, mas híbridos do homem-máquina da paisagem urbana do século vinte – criaturas 
cujos corpos são soldados por britadeiras e telescópios, ou que se transformaram em 
montagens de componentes mecânicos. Suas características são uma intensidade elétrica e 
uma claridade metálica. Podemos entender melhor tais imagens como esforços dos Vorticistas 
para fornecer um vocabulário literário e visual novo para uma era em que as máquinas e 
tecnologias elétricas reestruturaram o mundo social (...) tentam transformar a linguagem e 
imagética de acordo com as quais os espectadores retratam a si próprios” (SMITH, 2008). 
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1. NICK CARRAWAY: O NARRADOR-TESTEMUNHA 
 

A ascensão do romance como gênero se anunciou durante o período 
vitoriano, na segunda metade do século XIX. Neste período, a Revolução 
Industrial começara a revelar seus efeitos negativos, após a demonstração do 
progresso que deu vida à exploração do capitalismo como ideologia dominante. 
No entanto, conforme o século XX se aproximava, mais evidentes ficavam as 
razões para questionar tais ideias, já que esses valores começavam a declinar. 
A tecnologia fez-se inevitavelmente presente na vida de muitas pessoas, tal 
como o surto de seus efeitos: fome, prostituição, substituição do homem pelas 
máquinas, péssimas condições de saneamento e poluição. 

Os autores da época, neste revira-volta, passaram a tomar medidas 
extremas. O não-aceitamento deste estilo de vida, em primeira instância, os 
levou ao isolamento e ao ceticismo em relação à filosofia positivista do mundo 
em um processo evolutivo, para melhor. Outros, depois de um certo tempo, 
tendo concebido esta mudança como ineliminável, procuraram adaptar-se a 
ela; não só para conformar-se, mas para denunciá-la. Através do contato, seus 
argumentos se tornaram mais palpáveis e as alternativas de solução, também 
menos utópicas. Isso justifica o tom realista das obras deste período, 
representando a imagem de denunciantes potenciais.  

No entanto, como mostra Adorno (2003), esta característica do narrador 
se perde no século XX. Sua função de relatar os fatos não lhe é mais peculiar; 
ele perde espaço para meios de comunicação em massa estritamente 
objetivos, como a reportagem. Assim, por não ser mais sua exclusividade uma 
função utilitária para o meio social no qual se insere, o romance precisou se 
modificar para dar conta do “não-relatável”, como medida de sobrevivência. É 
deste acontecimento que resulta a expansão da importância da subjetividade, 
cujo expoente inicial é, por consenso, Ulysses (1922), de James Joyce.  

Desta maneira, é comum que desde então optar por um narrador de 
terceira pessoa observador não seja frequentemente a escolha dos autores. 
Em O grande Gatsby, o protagonista é o que empresta nome ao livro, Jay 
Gatsby, porém quem narra a história é um personagem secundário: o vizinho 
de Gatsby, Nick Carraway. A este tipo de narrador se denomina “narrador-
testemunha”. Este, segundo Leite (1985): 

 
(...) narra em 1ª pessoa, mas é um “eu” já interno à narrativa, 
que vive os acontecimentos aí descritos como personagem 
secundária que pode observar, desde dentro, os 
acontecimentos, e, portanto, dá-los ao leitor de modo mais 
direto, mais verossímil (...) o ângulo de visão é, 
necessariamente, mais limitado. Como personagem 
secundária, ele narra da periferia dos acontecimentos, não 
consegue saber o que se passa na cabeça dos outros, apenas 
pode inferir (LEITE, 1985). 

 
Desta forma, o narrador-testemunha tira o leitor da posição 

contemplativa e o guia para um passeio entre os eventos narrados, ora no 
espaço principal onde eles acontecem, ora nos bastidores, junto às reflexões 
do próprio narrador (Adorno, 2003). Portanto, o grau de distanciamento que o 
leitor pode sentir varia com sua movimentação no enredo. 
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 No caso de Nick Carraway, seu papel como narrador é diferente do que 
estabeleceu como personagem. Nick conta, logo no início do livro, que sempre 
foi uma pessoa que guardou os julgamentos para ele mesmo, nunca expondo o 
juízo de valor que fazia sobre as coisas e os eventos. Porém, exaurido de sua 
própria condição, já que mesmo sem se pronunciar ele foi atingido pelo 
mencionado desencantamento com o mundo, após passar pela história ele 
decide narrar justamente para expor aquilo tudo pelo qual passou calado. Logo, 
apesar de ser um personagem sem interferência na história, na qual ele 
penetra sem promover atitude nenhuma – postura que, apesar de passível de 
crítica, corresponde à própria dificuldade de Fitzgerald de se desvencilhar do 
meio no qual vivia – Nick como narrador, por sua vez, revela um sutil tom 
desmascaramento social em seu discurso, em relação a esta sociedade cujos 
valores foram subvertidos pelas posturas adotadas no pós-guerra. Os excertos 
encontrados nos quais a crítica fica clara serão colocados a seguir.  

 
 

2. O GRANDE GATSBY: TRECHOS E CONTEXTOS 
 

No início do livro, Nick Carraway conta ao leitor sobre sua mudança de 
lugar e de ofício. Filho de uma família cujas origens remetem à nobreza de um 
país do Reino Unido, Nick se inseria no ramo de ferragens, negócio iniciado por 
seu tio-avô, no Centro-Oeste dos Estados Unidos. Após retornar da I Guerra, 
ele diz ter encontrado o Centro-Oeste vazio, e resolve seguir o grande fluxo de 
pessoas que havia partido para o Leste. 

Este êxodo simboliza o fenômeno que ocorreu no final do século XIX e 
início do século XX, que levou ao “aburguesamento” do Leste. Graças à 
expansão do Oeste no século XIX, houve um grande crescimento populacional 
na região, o que multiplicou a camada social do operariado nos Estados Unidos 
e, também, suas demandas – principalmente em relação às exorbitantes taxas 
de transporte rodoviário e de armazenamento. Quando perceberam que essas 
demandas não seriam atendidas, a especulação do lucro no Leste industrial 
ganhou espaço ao valorizar-se a venda da ideia da produção especializada. 
Isso proporcionou um crescimento urbano vertical na região, ou seja, um 
aparecimento de edifícios residenciais ou comerciais para portar pessoas ou 
assegurar prédios comerciais – e é daí que provêm os primeiros arranha-céus, 
como “marco arquitetônico” do estilo americano (Pedro, 1985). 

Assim, Nick também se move para o Leste, especialmente atraído pelo 
tipo de ofício que lá poderia realizar: o negócio de títulos. Na passagem 
seguinte, Nick descreve como nele se inseriria: 

  
Havia muito o que ler e ainda muita saúde para se aspirar, em 
longos haustos, do ar vivificante. Comprei uma dúzia de 
volumes sobre operações bancárias, crédito e investimentos 
em apólices, e esses volumes estavam lá em minha estante 
(...) prometendo revelar-me os cintilantes segredos que 
somente Midas, Morgan e Mecenas conheciam (FITZGERALD, 
1995, p. 8).  
 

O país, neste momento de euforia econômica do país, adotou a ideia de 
riqueza rápida através das ações. Elas eram emitidas de uma forma excessiva, 
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o que simbolizava a concepção dos americanos de que compensava muito 
mais participar do mercado de ações do que o trabalho em si. É por isso que 
Nick diz que toda gente que ele conhecia “estava metida no negócio de títulos, 
o que me fez pensar que o mesmo poderia suportar mais um único indivíduo” 
(FITZGERALD, 1995, p. 7). Seu posicionamento, neste excerto, se encontra ao 
colocar Morgan (um dos principais detentores de capital pertencentes à 
burguesia do Leste, junto aos Rockfeller) no mesmo patamar que Midas – o 
personagem da mitologia que tudo que tocava transformava em ouro – e 
Mecenas – patrocinador de incentivos financeiros. Isso dá o tom de “magia”, de 
dinheiro rápido que esses volumes em sua estante poderiam lhe “revelar”, 
como se o único segredo fosse realmente saber se inserir neste mercado, e 
não arriscar-se ao cansativo trabalho braçal. Este último deveria se restringir ao 
operariado, não aos bons administradores.  

A mudança econômica acarreta implicações, sempre, nos 
comportamentos sociais. À alta sociedade pertenciam a prima de Nick, Daisy 
Buchanan, e seu esposo, Tom. No excerto a seguir, Nick descreve as 
impressões que obteve do contato com a prima: 

 
No mesmo instante em que ela [Daisy] parou de falar, deixando 
de exigir minha atenção, senti a insinceridade básica de suas 
palavras.  (...) Fiquei à espera e, passado um momento, ela me 
fitou com um sorriso absolutamente afetado em seu rosto 
encantador, como se houvesse confirmado a sua qualidade de 
sócia de uma sociedade secreta, bastante elegante, a que ela 
e Tom pertencessem (FITZGERALD, 1995, p.19) 
  

A insinceridade de Daisy parece estar ligada ao que Gatsby mais para 
frente descreverá como “uma voz cheia de dinheiro”. Os americanos, graças ao 
progresso que permeava o país, se imbuíram de um sentimento de 
“peculiaridade” (TEIXEIRA, 2008) da nação: de formarem uma nação diferente 
das demais, desde a chegada dos puritanos, por serem os “escolhidos por 
Deus”. Este sentimento proveniente desde os períodos coloniais atravessa os 
anos vinte no slogan do American way of life. Sabendo a qual classe pertencia, 
as vantagens que lhe eram oferecidas em todo lugar, apenas pela posição 
social que ocupava, havia nas feições de Daisy uma pretensiosa afirmação de 
sua superioridade intelectual e moral de mulher branca e protestante.  

Além disso, também é possível notar neste trecho vestígios da primeira 
onda feminista da época. Por ser uma sócia de Tom, comportamento 
impossível no período vitoriano, no qual a mulher era um produto de interesses 
entre família e marido, a imagem de Daisy reflete a mudança de imagem da 
mulher sobre ela mesma na época. Ela passa a fumar, beber e restringir menos 
sua libido. No entanto, ela ainda é, nesta fase, a defensora do moralismo e do 
bem-estar familiar. Os rastros da primeira guerra levaram ao temor pela 
insurreição interna dos imigrantes, principalmente negros e comunistas. O 
movimento de direito da mulher ao trabalho, portanto, não foi acatado pelas 
feministas da sociedade por se tratar de uma medida “muito socialista” (o que 
será rompido em uma segunda onda feminista dos anos sessenta até oitenta). 
Ainda assim, há uma inegável e drástica mudança comportamental, notada por 
Nick.  

No tocante ao trabalho, tem-se ainda mais uma referência crítica no 
discurso de Nick, ao observar os trabalhadores cotidianos da cidade de Nova 



 

 388 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

York e ao fazer um apontamento direto ao comportamento dos estadunidenses 
em relação a ter um emprego: 

  
No encantado crepúsculo metropolitano eu sentia, às vezes, 
em mim e nos outros, uma obsedante solidão, ao ver os pobres 
e jovens empregados caminhar a esmo diante das vitrinas, à 
espera de que fosse hora de jantar num restaurante solitário... 
Jovens empregados ao crepúsculo, desperdiçando o momento 
mais pungente da noite e da vida (...) Os americanos, 
conquanto se mostravam dispostos, e até mesmo ansiosos, por 
serem escravos,  sempre se recusaram, obstinadamente, a 
serem camponeses (FITZGERALD, 1995, p. 51 e 77). 
 

Mais uma vez, o trabalho era exclusivo da “pobre e jovem” classe 
operária. Em 1913, de acordo com Pedro (1985), foi registrado que apenas 2% 
da população americana controlavam 60% da produção total de país. Apesar 
da imagem que ficou do sonho americano, a realidade da vasta maioria do país 
era muito diferente. A maioria nem sequer conheceu esta realidade. E na última 
parte deste trecho está a crítica de Nick, na recusa obstinada dos americanos a 
qualquer coisa que lembre o trabalho, como uma medida degenerativa. 

Por fim, no último trecho temos o discurso moralista de Tom Buchanan 
quando Gatsby lhe revela sua intenção de ir embora com Daisy, e a visão de 
Nick de como tal fala a ele soou: 

 
—Se essa é sua ideia, pode tirá-la da cabeça... Hoje em dia, 
começa-se por zombar do lar e das instituições da família; 
dentro em pouco, não se respeitará mais nada e teremos 
casamento entre pretos e brancos. (...) 
Embora furioso como estava, como todos estávamos, eu 
sentia-me tentado a rir sempre que ele abria a boca, tão 
completa era sua transição de libertino a pedante 
(FITZGERALD, 1995, p. 112). 
 

O comportamento segregacionista da época era fortemente marcado. A 
raça negra causava tanta consternação quanto os comunistas, pois ameaçava 
perturbar a “ordem cultural” (TEIXEIRA, 2008), ou seja, de corromper a cultura 
americanizada com tradições de outras origens. Este “medo da mestiçagem” 
ocorreu graças ao movimento de transição dos negros do Sul para o Norte, já 
que as restrições à imigração fez evacuar a presença dos tais imigrantes e, 
assim, os negros estavam livres para ocupar seus postos, nos serviços de 
qualificação baixa.  

Este preconceito está ressaltado no discurso de Tom quando, para ele, a 
máxima de todos os problemas culmina no casamento interracial, sendo para 
ele completamente irrelevante o fato de bancar amantes na cidade e outros 
envolvimentos que vão contra a moralidade pregada. Nick percebe esta 
hipocrisia e isso desperta nele a vontade do riso, provocado não por uma cena 
cômica em si, mas pela ambiguidade explícita do comportamento versus a fala 
de Tom, a qual, entretanto, só pareceu soar esquisita para o próprio Nick, já 
que na época este tipo de discurso era aceitável devido à falta de direitos civis 
dos negros.  

 Aqui, vale a ressalva de que talvez a imagem do jazz permita subverter 
a ideia de preconceito na época. Com seu surgimento e supervalorização, 
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cujos principais expoentes eram negros, pode parecer que o preconceito já não 
era tão arraigado por pelo país incentivar figuras importantes, negras, na 
música. Entretanto, os “negros comuns” não se incluíam neste fenômeno; pelo 
contrário, também não o viram passar. Além do mais, os tocadores de jazz se 
restringiam ao palco; de maneira alguma, para casar ou se incluir na grande 
festa do sonho americano. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Deste percurso, algumas considerações podem ser feitas. A primeira se 
refere a uma ressalva já mencionada, mas agora provada: Nick Carraway é um 
personagem contido, mas não um narrador imparcial. Suas marcas de 
desencantamento do mundo estão presentes em seu discurso das maneiras 
mais sutis.  
  Em segundo lugar, como se pretendeu mostrar, a melancolia de seu tom 
não está relacionada ao mundo caótico pós-Primeira Guerra Mundial de uma 
maneira direta. Ou seja, não pelo número de feridos, mortos ou catástrofes no 
país – que nem chegaram a existir. Ela está ligada à apatia alimentada pela 
sociedade estadunidense em relação ao sofrimento dos outros países, ao 
decidir, por unanimidade, fechar-se em seu sonho americano.  

Por último, várias mudanças estão presentes na época e retratadas na 
obra – a relação com o negro, com o trabalho, com a mulher, com a sociedade 
em si. No entanto, tudo que se referia principalmente ao bolchevismo ou à 
comunidade negra – ou, na verdade, tudo que “atentava” contra os bons 
costumes e contra a constante tentativa de purificação da classe média – era 
considerado aversivo e subversivo. 
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LEITURA POSSÍVEL  

DE NATHANIEL  

HAWTHORNE 
Pedro Augusto Pereira Brito (FECILCAM) 
Orientador: Willian André (FECILCAM)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
Friedrich Wilhelm Nietzsche, nome da reflexão filosófica contemporânea, 
tornou-se reconhecido e aclamado pela sociedade por quebrar paradigmas, 
inverter valores, transgredir conceitos como a consciência moral, relativizar 
o bem e o mal, a ética, entre tantas outras contribuições. Dentre estas, o 
conceito denominado niilismo possui lugar de destaque em sua obra. 
Partindo do pressuposto de que literatura e filosofia muitas vezes dialogam, 
entende-se que muitas obras literárias configuram-se trazendo reflexões 
cunhadas em filosofia. Neste sentido, a presente comunicação propõe uma 
possível leitura de “Wakefield”, conto de Nathaniel Hawthorne, 
aproximando-o do conceito nietzscheano de niilismo a fim de compreender 
como o pequeno texto sugere reflexões que aproximam a arte literária dos 
postulados filosóficos, fazendo-nos perceber a fusão ou mesmo “não-
separação” entre as duas áreas.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: “Wakefield”; niilismo; paralelo. 
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RESUMO  
 
Os teóricos literários da sociedade burguesa buscavam uma referência 
teórica em gêneros já consagrados, praticamente esquecendo o romance, 
considerado uma arte plebéia e sem valor. Com efeito, essa busca por 
modelos consagrados remontava à Antiguidade Clássica, como modo de 
refutar a cultura medieval da qual a burguesia queria se diferenciar. 
Contudo, é interessante salientar que esse novo gênero buscou sua base 
justamente nas narrativas da Idade Média. Esses teóricos tentavam fazer 
com que a epopéia antiga ressurgisse como modo de expressão dessa 
civilização moderna. Mas no século XIX, a teoria do romance se solidifica e 
o romance toma seus contornos clássicos, consolidando-se como forma 
típica de expressão burguesa. O que determina justamente o romance 
como um novo gênero, segundo Lukács (1999) é a definição da estética 
clássica alemã, dizendo que o romance, por um lado, mantém as 
características estéticas gerais da epopeia, mas, por outro lado, tem um 
caráter extremamente original. Assim, percebe-se que o romance 
conseguiu, desde sua gênese se transmutar, e continuou se transmutando 
ao longo dos séculos. Dada justamente a esta sua capacidade, o romance 
adquiriu a importância de ser referência ao falarmos em literatura. Ora 
considerado um gênero literário capaz de proporcionar reflexões políticas, 
sociais e culturais, ora considerado um gênero menor, o romance, desde 
seus primórdios, foi considerado, como já, dito uma composição literária 
popular (MOISÉS, 1973). Tal gênero atravessou os séculos e continua 
sendo lido por várias pessoas por ser “inovador”. Os romances 
contemporâneos demonstram que a renovação constante é um dos fatores, 
talvez o principal, pelo qual o gênero continua circulando entre os leitores. 
Estrutura, temática, hibridez são alguns dos elementos com os quais 
muitos escritores atuais têm se preocupado. Neste sentido, este simpósio 
propõe estudar as manifestações atuais do gênero romance, seja na 
literatura brasileira ou em literaturas estrangeiras, e analisar as 
características contemporâneas do gênero: sua construção, temáticas, 
diálogos com outros textos. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: romance contemporâneo; gênero novo; 
modernidade.  
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DA IDENTIDADE  
HOMOERÓTICA NO  
ROMANCE O TERCEIRO 
TRAVESSEIRO 
Jobede Paiva Rodrigues (FECILCAM) 
Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (FECILCAM)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
A literatura gay é um subconjunto da literatura com temática gay, ou escrita 
por autores gay. No Brasil, as primeiras obras a representarem essa 
temática foram os romances naturalistas O Cortiço, de Aluísio de Azevedo 
(1890) e O Bom Crioulo, de Adolfo Caminha (1895). Essas obras, 
influenciadas pelas teorias cientificistas da época, tratavam o 
relacionamento homoafetivo como anomalia ou patologia. O Pós-
modernismo, por sua vez, de acordo com Linda Hutcheon (1991), é 
marcado pela emergência das vozes das minorias que até então haviam 
sido mantidas como marginais. É nesse contexto que o romance O terceiro 
Travesseiro, publicado em 1997, por Nelson Luiz de Carvalho,  foi 
considerado um marco na literatura gay, pela maneira realista e 
contundente como relata uma história de amor entre dois homens. Ao falar 
de amor, paixão e liberdade, O Terceiro Travesseiro desafia rótulos pré-
estabelecidos ao testar a livre expressão sexual dos personagens. Desse 
modo, o objetivo desse trabalho é com base nos estudos sobre o Pós-
Modernismo (HUTCHEON, 1991; SANTOS, 2000; HALL; 2011) e sobre a 
história da sexualidade (FOUCAULT, 1984, 1988), analisar a configuração 
da identidade homoerótica no romance citado.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: pós-modernismo; literatura homoerótica; identidade. 
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A REPRESENTAÇÃO  
DO SUJEITO  
CONTEMPORÂNEO  
EM O CHEIRO DO  
RALO DE LOURENÇO  
MUTARELLI E NATÁLIA  
DE HELDER MACEDO 
Nayara Garcia Valenciano (UEM) 
Orientadora: Marisa Corrêa Silva (UEM)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
Os romances O Cheiro do Ralo, de Mutarelli e Natália, de Helder Macedo 
tem como característica fundamental a complexidade das relações 
humanas, as incertezas que a modernidade trás e, sobretudo as que são 
atreladas à necessidade de entender a própria identidade. As protagonistas 
são dotadas de atitudes controversas e suas ambições pouco 
convincentes. Em O Cheiro do Ralo o leitor encontrará uma personagem 
sem nome, cujas atividades são descritas de forma fragmentada, o autor 
utiliza-se da escrita telegráfica, de maneira que elenca os fatos mais 
importantes. O comportamento do personagem choca o leitor, sádico e 
calculista, suas angústias revelam carência afetiva e emocional, por outro 
lado em Natália, a protagonista transita do comportamento libertário para o 
reacionário de maneira sutil, mas ao fazê-lo envolve e brinca com o leitor. 
Para tanto, o que se propõe para esta comunicação, é apresentar o 
trabalho como proposta de leitura em que se utilizará da teoria expressa 
pelo “Materialismo Lacaniano”, desenvolvido pelo Filósofo Slavoj Žižek, que 
compreende os estudos de Lacan e explica as relações sociais no âmbito 
coletivo, não sendo análise individual, buscando novos questionamentos a 
cerca do comportamento humano, e compreendendo o sujeito 
contemporâneo como sendo aquele propagado por Freud, ou seja, o 
Sujeito do inconsciente que não é senhor de si nem de suas ações, muito 
menos é aquele que expressa todos os seus sentimentos. O materialismo 
Lacaniano compromete-se com novas possibilidades de leitura incluindo 
todo o significado que literatura expressa enquanto Arte. Logo, o objetivo 
desse trabalho é comparar os dois romances a fim de compreender melhor 
seus personagens, estrutura e linguagem como forma de analisar, o 
indivíduo contemporâneo.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: identidade; Materialismo Lacaniano. 
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A REPRESENTAÇÃO  
DO SUJEITO  
CONTEMPORÂNEO  
EM O CHEIRO DO  
RALO DE LOURENÇO  
MUTARELLI E NATÁLIA  
DE HELDER MACEDO 
Nayara Garcia Valenciano (UEM) 
Orientadora: Marisa Corrêa Silva (UEM) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os romances O Cheiro do Ralo de Lourenço Mutarelli e Natália de 
Helder Macedo têm como característica marcante a complexidade das relações 
humanas. O leitor não encontrará nestes textos personagens simples ou 
descomplicadas, pelo contrário, o leitor de Mutarelli e de Macedo irá se deparar 
com seres humanos angustiantes e angustiados que buscam caminhos e 
respostas que nem sempre se fazem evidentes. Além disso, torna-se curiosa a 

RESUMO: Os romances O Cheiro do Ralo, de Lourenço 
Mutarelli e Natália, de Helder Macedo, tem como 
característica em comum abordarem a complexidade das 
relações humanas, as incertezas típicas da 
contemporaneidade, sobretudo, aquelas atreladas à 
necessidade de entender/construir uma identidade. As 
personagens-protagonista dos dois textos têm atitudes 
controversas e suas ambições e aspirações pessoais, 
problemáticas. Em O Cheiro do Ralo, o leitor encontra 
um protagonista sem nome, cujo cotidiano é descrito de 
forma fragmentada,  o autor utiliza uma escrita 
telegráfica, elencando fatos mais significativos. O 
comportamento do personagem choca o leitor: 
desagradável, sem empatia e calculista, suas angústias 
revelam carência afetiva e emocional. Já, em Natália, a 
protagonista transita de um comportamento 
progressivamente "libertário" para um final "reacionário”, 
que envolve e brinca com o leitor. O que se propõe neste 
projeto é apresentar uma proposta de leitura que utilizará 
da teoria enunciada pelo Materialismo Lacaniano, 
desenvolvido pelo filósofo Slavoj Žižek, o qual 
empreende a retomada dos conceitos de Lacan a fim de 
explicar as relações sociais no âmbito coletivo, não 
sendo, portanto, técnica de psicanálise. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Identidade; Materialismo 
Lacaniano. 
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maneira como se desenvolvem as trajetórias dos protagonistas destes dois 
romances, como estas personagens podem - ou não - surpreender e desafiar 
uma provável continuidade lógica dos acontecimentos, atitudes, 
comportamentos e/ou pensamentos (que em alguns momentos se tornam 
acessíveis ao leitor) recorrentes na narrativa.  

Em O Cheiro do Ralo conhecemos um protagonista frio, aparentemente 
despido de sentimentos e até mesmo sádico que, surpreendentemente, parece 
revelar possíveis traços de carência afetiva e de emotividade. No outro 
romance, Natália provoca o leitor que, muitas vezes tentado a acomodar a 
personagem através de um processo de rotulagem, não pode distinguir 
claramente com quem lida, pois a personagem parece transitar entre um 
comportamento libertário e um comportamento reacionário. 

Desta forma, o presente trabalho propõe questionar como os textos 
trabalham estas ambiguidades na construção das personagens principais e se 
estas características problemáticas comprometem a verossimilhança 
psicológica dos protagonistas. Ainda pretende-se projetar um olhar mais 
rigoroso nas relações entre protagonistas e as personagens que os cercam, 
buscando analisar como estas redes de relações atuam ou incidem na 
construção da narrativa. Assim, propomos a utilização do Materialismo 
Lacaniano como ferramenta teórica para um melhor entendimento dos textos 
literários, no que diz respeito mais especificamente as personagens centrais 
que, além de sedutoras, deixam espaços e lacunas a serem pensadas, 
interpretadas e até mesmo desenvolvidas, no que diz respeito a suas 
motivações e atitudes.  
 
 
1. BREVE ABORDAGEM DO ROMANCE NATÁLIA 
 

Publicado em 2009, o último romance de Helder Macedo é narrado em 
primeira pessoa pela personagem que dá o nome ao livro. Natália, que não usa 
muitos adjetivos para se descrever fisicamente, opta por deixar que a narrativa 
a descreva psicologicamente. Confusa, inteligente, impulsiva, curiosa e 
desconfiada, a personagem revela um misto de vários sentimentos e 
características, deixando transparecer múltiplas facetas de sua personalidade. 
Natália é, mais do que qualquer coisa, mulher e humana, cujas ações são 
narradas com auto-ironia e humor, de modo tal que impossibilita qualquer 
idealização sua como heroína ou personagem romantizada. A densidade e 
complexidade destacam-se como as principais características que a 
personagem narradora deixa transparecer ao longo do texto.  

É através das memórias de Natália que conhecemos as personagens 
que a cercam, e como se desenvolvem as relações entre a protagonista e 
todas as outras personagens. O romance, que está estruturado em moldes de 
diário, informa o leitor logo em seu início sobre a morte dos pais de Natália, 
assassinados na Argélia no Natal de 1973. Órfã, a criança é educada pelos 
avós, suas figuras tutelares que estão sempre cercadas de histórias fantásticas 
e referências literárias e a quem a narradora se refere sempre com 
ambiguidades enigmáticas. 

 Percebe-se nas relações pessoais de Natália a predominância do sexo 
oposto. Além da forte presença de seu avô, Natália possui uma relação 
marcante com os primos Paulo, com quem se casa, e Jorge, de quem se 
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tornará amante e, depois, companheira. Entretanto é com uma mulher que 
Natália vive sua mais intensa paixão. Após a morte de seu avô, Natália 
encontra no antigo escritório documentos relacionados a seu nascimento e 
fotografias de uma misteriosa criança que, no desenrolar da trama, 
descobrimos ser Fátima. Esta surge na narrativa como segunda esposa de 
Paulo, após Natália deixa-lo por Jorge. Mas o que realmente marca a presença 
de Fátima no texto é a paixão arrebatadora que vive com Natália. 

Construído sobre as mais intensas relações interpessoais, o romance 
focaliza a inconstância psicológica de Natália, suas dúvidas, suas angústias e, 
acima de tudo, sua descoberta de si mesma mundo. Porém, não se trata de 
uma narrativa “vitoriosa”: ao final, Natália parece ter recuado para a posição 
mais convencional possível. É sob o signo dessas relações que o texto 
expande suas entrelinhas e instiga no leitor a expectativa permanente por 
acontecimentos inesperados. 
 
 
2. BREVE EXPLANAÇÃO SOBRE O ROMANCE O CHEIRO 
DO RALO 
 

O romance de Lourenço Mutarelli caracteriza-se com um texto bem 
incomum, construído a partir de uma escrita telegráfica, fragmentada e enxuta. 
Não há detalhamento nas descrições espaciais, da mesma forma que as 
personagens não são descritas nem física nem psicologicamente. A técnica é 
deixar as ações e comentários de cada uma delas irem compondo seu retrato 
para o leitor. 

O romance narra a história de um empresário, comprador e vendedor 
dos mais variados objetos usados, que não possui nome e torna-se 
progressivamente irritado com o mau cheiro exalado pelo ralo de seu banheiro 
particular. Além disso, ele nutre uma obsessão pelos glúteos de uma garçonete 
que conhece em uma lanchonete de péssima qualidade, onde costuma fazer 
suas refeições.  

As relações interpessoais da personagem são quase nulas, visto que ele 
as mantém de maneira superficial e distante, detendo-se puramente nas 
relações comerciais. As pessoas à sua volta são constantemente descartáveis, 
negociáveis e, quando surge uma possibilidade de laço não comercial, o 
protagonista sofre um desequilíbrio que revela suas fraquezas.  

Há uma necessidade recorrente em manter relações de poder pautadas 
em dinheiro, ou seja: o protagonista faz questão de frisar que não possui 
sentimento algum por nenhuma pessoa e que suas relações necessitam ser 
reproduções de compras e vendas. As pessoas com quem ele se relaciona fora 
do ambiente de trabalho, são na maioria das vezes, do sexo feminino, sendo 
elas: a ex-noiva, a garçonete, a viciada e a mulher casada. Há outras 
personagens do sexo feminino, e também do sexo masculino, mas nenhuma 
delas com igual relevância. É interessante ressaltar que, além do próprio 
narrador, não há a nominação de outras personagens, o que fortalece a ideia 
de que as pessoas que o cercam e o próprio protagonista são facilmente 
cambiáveis, não havendo profundidade nem laços afetivos marcantes. O 
Cheiro do Ralo é um retrato do sujeito citadino contemporâneo, vivendo uma 
vida superficial, na qual divide os melhores momentos com sua televisão.  
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Este romance carregado de elementos cômicos e trágicos desenha um 
presente sombrio e pessimista para um sujeito que cultiva uma espécie de 
fobia que o afasta de qualquer sentimento que possa denotar alguma 
capacidade de ligação afetiva. 

 
 

3. A QUESTÃO IDENTITÁRIA EM NATÁLIA E O CHEIRO DO 
RALO 

 
A leitura dos romances O Cheiro do Ralo e Natália é, sem dúvida, um 

convite ao não trivial. As personagens principais de cada romance fazem jus à 
sua denominação e expõem uma gama de características, o que enriquece e 
engrandece a construção do texto. Entretanto, personagens tão singulares 
desafiam nossa interpretação e não se encaixam em rotulações minimalistas. 
Por muitas vezes, o leitor se encontra surpreso e com a sensação de não saber 
com quem está lidando. As personagens principais destes romances, então, 
atuam como indivíduos puramente contemporâneos, e refletem a atual situação 
identitária discutida por Slavoj Žižek e Bruce Fink à luz das teorias lacanianas.  

 Ao ler estes romances, lidamos então com sujeitos fragmentados, com 
personagens que buscam um chão, um ponto de referência, mas que, ao 
mesmo tempo, experimentam um universo de desejos e experiências e que, 
consciente ou inconscientemente, tateiam as paredes do universo que 
acreditam ser real, procurando situar-se em algum lugar e, ao mesmo tempo, 
buscam uma liberdade completa.  

No decorrer da leitura, acreditamos conhecer o protagonista de O Cheiro 
do Ralo intimamente. A descrição quase que diária de sua vida nos transmite 
uma impressão de onisciência acerca de sua pessoa e de seu dia a dia. 
Pensamos saber tudo sobre ele e, sob uma ótica superficial, facilmente 
podemos classificá-lo como um homem destituído de sentimentos, um homem 
frio e assustador que não demonstra compaixão e que age unicamente para 
benefício próprio. Pois esta é, provavelmente, a primeira impressão que a 
personagem transmite ao leitor.   

 
O telefone insiste. Deve ser ela. Era ela. Você não vai se livrar 
de mim assim tão fácil assim. Vou falar com a sua mãe. Vou 
falar para ela que você quer desmarcar o casamento faltando 
menos de um mês. Aproveita e diz que eu mandei lembranças. 
Eu não gosto de ligar para ela. Eu não gosto dela. Eu não 
gosto de você. Eu não gosto de ninguém. (MUTARELLI, 2011, 
pg. 19) 
 

A negação de sentimentos e as atitudes rudes são recorrentes em sua 
rotina. 

  
Disco o velho número só para ver se atende. Chama , chama, 
chama. Será que ela morreu? Não que eu goste dela. Nunca 
gostei. Ela ficaria assustada se visse o amuleto. Para ela não 
poderia dizer que foi do meu pai. Nem que foi da minha mãe. 
Johnny Bravo apanha na cara. No vulto não quero pensar. 
Ainda tenho areia nos olhos. (MUTARELLI, 2011, pg. 39) 
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As demonstrações de frieza são tão recorrentes que nos habituamos a 
encontrá-las no romance, há até mesmo uma espécie de sadismo em vários de 
seus atos. E, quando passamos a acreditar que conhecemos profundamente e 
que podemos prever os passos seguintes desta personagem, sua identidade 
se rompe sob nossos olhos e os fragmentos, nem sempre parecidos ou 
congruentes, que a constituem, fazem-se mais evidentes.  

Surpreendentemente, o homem incapaz de alimentar sentimentos por 
outras pessoas tenta, com suas próprias mãos, reconstruir seu pai, que sequer 
chegou a conhecer, mas por quem demonstra um misto de sentimentos, 

  
Eu já tenho o olho. Agora que paguei, tenho a perna. Sei que 
com o tempo, vou montá-lo. Vou montar o meu pai. Meu pai 
Frankenstein. O pai que se foi. Se foi antes que eu o tivesse. 
Foi antes de eu nascer. Nem me viu. Nunca voltou. Foi. Ele só 
saiu com a minha mãe uma vez. Eu nem sei o seu nome. Nem 
sei se um nome ele tem. Ele nem sabe como eu sou. Nunca 
me viu. Eu só o imaginei. A vida inteira. [...] Talvez ele não 
tenha ninguém. Eu tenho ele. Meu pai Frankenstein 
(MUTARELLI, 2011, p. 11) 
 

A ideia de construir seu “pai Frankenstein” que, à primeira vista, nos 
parece estranha, revela um lado até então desconhecido do protagonista, uma 
fagulha de sensibilidade e de carência de modelos surge em sua atuação tão 
rude e tão seca.  

A relação deste personagem com as mulheres é, basicamente, de 
dominação e objetificação. Durante boa parte da narrativa acompanhamos uma 
espécie de relacionamento entre o protagonista e um par de nádegas, de cuja 
dona ele não sabe o nome e sequer reconhece o rosto: 

 
Seu nome era a mistura de pelo menos outros três. Seu pai, 
sua mãe e algum astro da tv. Ela pergunta o meu. Eu falo. Ela 
repete em voz alta. Ela deve ler mexendo a boca. Ela deve 
mexer a boca até quando vê as fotos dos astros. Deve mexer a 
boca evocando seus nomes. Roberto Carlos. (MUTARELLI, 
2011, p. 15) 
 

Entretanto, há outro episódio que instiga a curiosidade do leitor mais 
atento e desafia a continuidade lógica dos fatos. Uma mulher parece despertar 
algum interesse, aparentemente maior que o interesse estritamente sexual que 
liga o protagonista às outras personagens do sexo feminino. Fato que instiga a 
curiosidade e quebra outra linearidade factual. O protagonista, aparentemente 
destituído de sentimentos, confessa uma admiração especial por uma mulher,  

 
Será que ela estava mentindo para mim? Será que tudo era um 
jogo? Um jogo, só para pegar minha grana? Um jogo. Ela disse 
que seu marido perdeu tudo no jogo. Que jogo será que ele 
joga? Não, mas ela sonhou comigo. Eu acho que ela gosta de 
mim. Eu nunca tinha gostado de ninguém. Dela, eu gostei. 
(MUTARELLI, 2011, pg. 132) 
 

 Torna-se, então, questionável a credibilidade psicológica de nosso 
personagem? As atitudes descritas definitivamente não podem influenciar a 
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resposta desta questão. Estamos lidando aqui com uma personagem que 
apenas reflete as atuais configurações do sujeito contemporâneo. É 
praticamente impossível ditar e estabelecer uma identidade estanque para 
algum indivíduo. A pluralidade de situações às quais os sujeitos estão 
constantemente expostos contribui para a fragmentação desta identidade. 

No romance Natália, a questão identitária também configura-se 
complexamente. Natália, a personagem principal da narrativa, primeiramente 
surge como uma mulher aparentemente à frente de seu tempo.  

Com características libertárias, a personagem vive à sua vontade e não 
se deixa limitar por convenções sociais. Tomamos conhecimento já no início do 
texto que Natália teve um casamento fracassado com Paulo, e teve um caso 
conturbado com Jorge. 

  
Mas o Paulo é um homem muito correcto, sempre foi e 
esforçou-se por continuar a ser. Concordou que o nosso 
casamento tinha de facto sido um grande engano, só não sabia 
da parte de qual de nós os dois. E que era tudo o que tinha a 
dizer sobre o assunto. Fui viver com o Jorge como se no dia do 
meu casamento tivesse casado com ele e não com o Paulo, e 
agora até somos todos amigos. (MACEDO, 2009, p. 44) 
 

Além da liberdade civil, Natália chega a experimentar intensamente sua 
liberdade sexual. E, surpreendentemente, tem um caso caloroso com Fátima, 
quem conheceu como segunda esposa de Paulo, 

  
O que eu senti, o que eu ouvi a voz dela dizer que eu estava a 
sentir, foi o peito dela a articular-se com o meu, os nossos 
seios a intercalarem-se, depois os seios dela a descerem para 
o meu ventre, a deixarem um rastro húmido na minha pele, os 
dedos dela a separarem as minhas pernas, a mão dela debaixo 
do meu dorso a levantá-lo, a expor as comissuras escondidas. 
(MACEDO, 2009, p. 141) 

 
Ao longo da narrativa, Natália mostra-se aventureira e alimenta um 

espirito desbravador. Vivendo intensamente experiências libertadoras. A 
personagem parece não aceitar as rédeas que a sociedade pode impor, 
principalmente à uma mulher, em uma sociedade patriarcal. Entretanto, assim 
como em O Cheiro do Ralo, a protagonista surpreende o leitor ao romper uma 
possível linearidade dos fatos. Com o fim de seu relacionamento, provocado 
pelo desaparecimento de Fátima, Natália retoma a opção menos condizente 
com as características que conhecemos ao longo do texto. Natália retoma um 
casamento de aparências, simplesmente para manter uma situação 
confortável, 

 
Agora que, depois do desaparecimento de Fátima (ia 
escrever <<graças à morte da Fátima>>), consegui 
recomeçar a minha vida com o Paulo e que o Diogo é 
nosso filho, penso às vezes que nunca lhe fiz inteira 
justiça. (MACEDO, 2009, p. 177) 
 

Seria natural acreditar que uma mulher com atitudes tão libertárias 
jamais se renderia a um casamento de aparências simplesmente pela 
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comodidade de uma vida sem surpresas. Entretanto analisando o texto sob 
uma ótica žižekiana, percebemos que a construção identitária do sujeito pode 
ser plural, fragmentada, e que várias atitudes, desejos, pensamentos e 
escolhas formam um ser humano, sendo assim difícil apontar e rotular um 
indivíduo em algum grupo estanque. 
 
 
4. O DISCURSO DA HISTÉRICA EM NATÁLIA 

 
Lacan, em um de seus famosos ensaios, postulou quatro discursos 

principais organizados pela linguagem, não negando ou anulando outros 
discursos que possam estar presentes em quaisquer outros estudos. O teórico 
então, afirmou que estes quatro discursos são uma forma de ampliar e 
compreender de maneira organizada as relações linguísticas. 

Estes quatro discursos estão divididos em: Discurso do Mestre, que é 
colocado primeiro, pois, como o próprio nome diz, ocupa posição autoritária e 
deve ser obedecido sem razão empírica; o Discurso da Universidade, que, 
legitima o discurso do mestre, pois, apesar de se estruturar aparentemente na 
busca de um Saber, acaba por fazer o caminho inverso, sendo uma forma de 
escoamento do discurso do poder, ou do mestre.  

Este discurso busca subsidiar em fatores já estabelecidos, agindo, 
portanto, apenas como uma organização sistematizada do discurso já vigente; 
o terceiro Discurso, o do Analista, representa o psicólogo, aquele que traduz os 
lapsos, os atos falhos, aquele que aproveita o excesso da linguagem produzida 
pelo sujeito.  

Este discurso não se posiciona radicalmente, apenas colocam em 
diálogo as diferentes possibilidades, considera, e serve como uma ponte de 
diálogo; e, por último, o mais relevante para essa pesquisa, o Discurso da 
Histérica que, para o e psicanalista Bruce Fink, se insinua por meio de sua 
natureza contraditória e conflitante, seduzindo o mestre a fim de captar seu 
discurso como supremo; porém, com o tempo, passa a considerar o discurso 
do mestre inválido, confrontando seu o raciocínio e buscando explicações 
alternativas. A histérica, então, é aquela que transita pelo discurso do mestre, e 
o invalida, o seu agente supostamente “sabe”, mas nunca encontra o ponto 
central. O discurso da histérica é o discurso do real que, em termos lacanianos, 
é considerado como o inalcançável. 

A personagem Natália, agindo em vários momentos da narrativa sob a 
influência do Discurso da Histérica, surge como uma leitura possível, visto que 
ela apresenta algumas características que podem submetê-la a este. Durante o 
romance, ela demonstra comportamentos e discursos libertários ao se 
relacionar sem preconceitos com o primo do ex-marido e com Fátima, uma 
misteriosa mulher que surge e a faz questionar todo seu passado. Vejamos o 
exemplo desse caráter dúbio de Natália, quando a personagem explica o 
porquê de ter se casado com o Paulo que, para nós, representa a sociedade 
conservadora, e seus valores convencionais: 

 
Para o Paulo é que fui um pouco mazinha, isso tenho de 
reconhecer. Casámos saí de casa e fui viver com ele, não 
consegui... (MACEDO, 2009, p. 38) 
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... Só fui um pouco mazinha no modo como lhe disse. Por lhe 
ter dito que ele tinha querido casar-se comigo não por mim, 
mas por eu ser a neta do meu avô... (MACEDO, 2009, p. 39) 
 

 No trecho acima, Natália acusa Paulo de ter casado sem configurar um 
amor legítimo, mas principalmente por conta da relação próxima e cheia de 
admiração que ele tinha com o avô dela: como se fosse um dos antigos 
casamentos preparados pela família, sem que a inclinação da noiva fosse 
consultada. Mas cedo acaba até as relações sexuais no casamento entre eles, 
o que torna crível que isto desencadeie em Natália uma plena e certa vontade 
de ser quem ela poderia ser, mas que, para não desapontar o avô, ela havia 
aberto mão de buscar essa realização pessoal. 

No decorrer do romance observamos a mudança no comportamento de 
Natália: após o término do casamento, a personagem se envolve em um 
romance com o primo de Paulo, Jorge, com quem se relaciona até a morte do 
avô. A mudança mais significativa da protagonista inicia após conhecer Fátima, 
ex mulher de Paulo, com quem tem um filho recém nascido. Ambas se evolvem 
em um romance intenso ao qual Natália se dedica até o momento em que 
Fátima desaparece no Brasil, deixando o filho recém-nascido aos seus 
cuidados. Após esse fato, Natália reata o relacionamento com Paulo, com a 
justificativa de dar um lar ao bebê Diogo. 

 
Bom, já disse que foi no regresso do Brasil que o Paulo me 
propôs que os casássemos de novo, como se fosse uma 
evidência inevitável. O que o Paulo teria dito então ao Jorge foi 
que, acontecesse o que acontecesse, iria tomar conta de mim 
durante o resto de sua vida. Que era sua obrigação, a dívida 
que tinha a pagar ao meu avô. Noutro tempo isso ter-me-ia 
indignado. Agora acho perfeitamente normal. (MACEDO, 2009, 
p. 183) 
 

O fato de Natália ter migrado de um comportamento libertário ao se 
envolver sem preconceitos com homens e mulheres nos revela a confirmação 
de que ela preenche os requisitos para que seu próprio discurso se enquadre 
no discurso da histérica. O que nos confirma tal contestação é justamente o 
caminho inverso que a protagonista faz, ao reatar o relacionamento assexuado 
com Paulo (e é importante destacar aqui que em nenhum momento a fala de 
Natália nos revela sentimentos em relação ao ex-marido). 
 
 
5. OBJET PETIT A EM O CHEIRO DO RALO 
 

Segundo Slavoj Žižek, o objet petit a é: 
 
uma entidade que não tem nenhuma consistência substancial, 
que em si mesma não é “nada senão confusão” e que só 
adquire uma forma definida quando olhada de um ponto de 
vista enviesado pelos desejos e medos do sujeito como tal, 
uma mera sombra do que não é (shadow of what is not). O 
objeto a é o estranho objeto que não é nada senão a inscrição 
do próprio objeto no campo dos objetos, sob a aparência de um 
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borrão que só ganha forma quando parte desse campo é 
anamorficamente distorcida e pelo desejo do sujeito. (ŽIŽEK, 
2009, p. 87) 
 

Considerando essa definição, encontramos no texto a relação obsessiva 
entre o protagonista e as nádegas de uma garçonete, cujo nome não nos é 
revelado. Sabe-se que o objet petit a é a causa do desejo e não o desejo em si 
mesmo; além disso, o sujeito não tem consciência de que o objeto não é o 
desejo em si e sim a causa do desejo e, após conquistar o objeto, o desejo 
desloca-se para outra objeto/pessoa.  

Vejamos o trecho em que o protagonista percebe que relação sexual 
com a dona das nádegas não o saciará, e que tudo não passou de um 
esquema, cuja força motriz foi o pagamento em troca da mercadoria, ou seja, 
dos favores sexuais da garçonete. 

 
Era só o buscar. 
E por isso agora já não há mais desejo, só o cansaço. Só o 
vazio. 
Só a incerteza do incerto. 
Agora é preciso encontrar algo novo, de preferência uma 
bunda nova, para acreditar. Uma nova bunda em que eu possa 
crer. Nessa bunda eu não creio mais. Não que ela minta, ou 
tenha um dia mentido para mim. Não. O mentiroso sou eu”. 
(MUTARELLI, 2011, p. 171) 
 

  No trecho, vemos claramente a reação de desapego do objeto assim 
que o protagonista o consegue. Lembremo-nos que isso se dá num contexto de 
compra e venda, estabelecida a partir do momento em que o protagonista 
oferece emprego e, depois, dinheiro à moça. 
 
 
6. O ESTRANHO CHEIRO DO RALO 

 
O cheiro do ralo, no romance, se destaca pela forma como simboliza e 

complementa o fator obsessão acoplado ao objet petit a já citado, de forma a 
se conectar simbolicamente ao fato de o protagonista direcionar sua obsessão 
para as nádegas.  

A questão do cheiro do ralo nos oferece a interpretação de que o cheiro 
nada mais é do que a própria representação do personagem é importante 
lembrar que o texto indica que o cheio pertence a ele: 

 
Aqui cheira merda. 
É o ralo. 
Não. Não é não. 
Claro que é. O cheiro vem do ralo. 
Ele entra e fecha a porta. 
O cheiro vem de você. 
Olha lá. Levanto e caminho até o banheirinho. 
Olha lá o cheiro vem do ralinho. 
Quem usa esse banheiro? 
Eu. 
Quem mais? 
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Só eu. 
Ele continua com o sorriso no rosto e solta: 
E então, de onde vem o cheiro? (MUTARELLI, 2002, p. 18). 
 

No excerto acima, temos a cena em que um cliente entra no escritório 
do protagonista questionando o cheiro que sai da sala. O homem não afirma e 
sim propõe, deixando que o próprio protagonista conclua que o cheiro provém 
dele. Ao interligarmos tais aspectos presentes no texto temos que levar em 
consideração que o personagem simboliza o capitalista e o lucro, o excremento 
que produz o cheiro perturbador.  Não é por acaso que o protagonista é 
obcecado por um “traseiro”. Toda a relação protagonista-cliente-cheiro-
nádegas é metáfora da sociedade capitalista, sendo o lucro o excesso 
excrementício, que o protagonista tenta esconder de todas as formas, uma vez 
que leva uma vida relativamente sem luxos: come mal, não viaja não se diverte 
etc. Como proposto no início do trabalho, o objetivo não é analisarmos o 
personagem levando em consideração somente o aspecto psíquico inerente a 
ele, mas traduzir os significados e leituras presentes no texto literário. 
 
 
CONCLUSÃO 

 
As trajetórias traçadas por estas personagens surpreendem um leitor 

habituado a textos previsíveis. Claro está que são personagens ímpares, 
cativantes e surpreendentes. Entretanto, a implicação destas personagens na 
construção das narrativas emerge como ponto chave para sua compreensão, 
não apenas por serem as personagens centrais, mas também por proporem 
uma conexão de mão dupla com o leitor atual, o ser humano contemporâneo.  

Ora, não há nada de inverossímil na conduta simbólica de Natália ou do 
homem sem nome de O Cheiro do Ralo. Tornam-se surpreendentes os 
desfechos de cada romance, pois esperamos, automaticamente, atitudes 
compatíveis com aquilo que acreditamos ser a identidade fixa e determinada de 
cada um, seja eles uma personagem virtual ou um colega de trabalho. 
Entretanto, não atentamos para o fato de que a identidade não se constitui de 
forma estanque ou aparentemente coerente. A coerência profunda do 
protagonista é que, em certos momentos, ele desvela sua solidão metaforizada 
na busca da construção de uma figura paterna crível, que teria possibilitado um 
menor grau de neurose obsessiva em suas relações com o mundo: em vez 
disso, seu objet petit a tende sempre a remeter ao lucro excrementício, à 
relação fetichizada e mercantilista. Nada mais lógico que a única mulher que 
provoque nele uma reação mais humana seja exatamente a que dele só quer o 
dinheiro.  

Já em Natália, esgotado o percurso do libertarismo, o indivíduo se 
encontra no avesso do mesmo, tal como se fosse uma banda (ou anel) de 
Moebius: o romance denuncia a rapidez com que as reivindicações libertárias 
são assumidas pelo sistema econômico mundial e “normalizadas”, tratadas 
primeiro como permissão (e não direito) e logo transformadas em discurso de 
inclusão e de respeito ao Outro. Mas o Outro só é suportável se, na verdade, 
for o Mesmo. As problemáticas pessoais destas personagens, discutidas nesta 
pesquisa, servem como uma espécie de espelho aos indivíduos da 
contemporaneidade. Os espelhos propostos pela teoria amplamente explorada 
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por Žižek refletem borrões que se constroem e reconstroem a todo o momento. 
Deste modo, as simbolizações e entrelinhas presentes nas narrativas dialogam 
intensamente com a configuração das sociedades contemporâneas.  

Se, em O Cheiro do Ralo, conhecemos um homem buscando 
eternamente desejos insaciáveis, enxergamos nos espelhos do Capitalismo 
diariamente uma engrenagem que gira frenética e que nunca se dá por 
satisfeita com um produto adquirido; em Natália, conhecemos uma 
personagem que nos surpreende constituindo-se uma imagem disforme e 
sempre em movimento que, entretanto, ao fim de sua jornada, encaixa-se 
como modelo genérico social, em busca de um espaço seguro e o mais longe 
possível de riscos.  

A partir das análises individuais destas personagens, abrimos 
possibilidades de discussões coletivas, podemos enxergar nestes textos a 
contemporaneidade e a ambiguidade de nosso contexto. O Capitalismo se 
torna latente em O Cheiro do Ralo, e seu contexto visceral, injusto e 
pornográfico, atinge violentamente os indivíduos inseridos em seus domínios. 
Indivíduos que buscam a todo tempo significações para suas realidades, e que 
por vezes, buscam sempre além do que conquistam. A ambiguidade 
característica de Natália culmina em seu conservadorismo final; ao fim de suas 
aventuras, a protagonista se entrega ao simplismo e ao comodismo. 
Entretanto, será este o destino da protagonista? O que está para além da 
diegese? A inconsistência identitária da personagem resolve-se tão 
simplesmente no final ou ficam ecos perdidos de uma reviravolta futura?  

As respostas parecem tornar-se arredias e tão pouco estanques quanto 
os elementos que constituem sujeitos e identidades no panorama atual. A 
pluralidade de sentidos, visões e inferências oriundas destas personagens, 
dialoga e ilustra a coletividade heterogênea que constitui a contemporaneidade. 
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RESUMO  
 
A paixão segundo G.H., de Clarice Lispector, tem como enredo o 
desconcerto existencial de G.H., narradora protagonista, após o encontro 
com uma barata no quarto que era de sua empregada. Esse acontecimento 
leva G.H. a questionamentos sobre a vida e a existência. A comunicação 
tem por intuito estudar os temas existenciais que, sendo objeto de reflexão, 
causam a fragmentação da narrativa. Além disso, busca-se estudar o 
tratamento que a narradora protagonista dá aos temas existenciais na obra, 
tais como morte, solidão, amor, Deus, a condição animal humana, 
liberdade de escolha. Paralelamente, mostraremos como a exposição dos 
temas existenciais incide na construção romanesca. A fim de concretizar os 
objetivos propostos, a pesquisa valeu-se de Alfredo Bosi (2006), Assis 
Brasil (1969), Antonio Candido (1970), Álvaro Lins (1963), Benedito Nunes 
(1995), Olga de Sá (1993, 2004), Affonso Romano de Sant’Ana (1973) e 
Zizi Trevisan (1987).  O estudo justifica-se pela importância da discussão 
das mudanças da estrutura narrativa ao longo do tempo, pois Clarice 
Lispector inovou o modo de usar a linguagem, dando a ela sentidos novos 
e imprevisíveis.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: A paixão segundo G.H.; Clarice Lispector; narrativa. 
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O DESAFIO  

DO DIÁLOGO  

INTERTEXTUAL 
Adriana Jesuíno Francisco (UNESP) 
Orientador: Paulo Cesar Andrade (UNESP)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
Elogio da Mentira (1998) homenageia mestres da literatura por meio de 
recursos intertextuais que se cruzam durante a narrativa desafiando a 
perspicácia e a atenção do leitor. Apesar de escritor, o protagonista José 
Guber não gosta de escrever. Rouba histórias dos clássicos sem discutir os 
dilemas éticos da apropriação intelectual alheia, acreditando que seu 
trabalho oportuniza o acesso a grandes obras ao leitor menos privilegiado, 
destacando-se, entre os autores, Edgar Allan Poe, Camus, Dostoiévski, 
Agatha Christie, Rubem Fonseca, Zola. O redimensionamento de 
procedimentos técnicos e estilísticos afasta as noções de inovação e 
ruptura do artista contemporâneo, noções que orientam a escrita de 
Patrícia Melo, construída nas ruínas da tradição, enfrentando os clichês e 
os desgastes de formas. O diálogo intertextual é um dos principais 
objetivos desta comunicação que também tem a finalidade de analisar o 
papel da metalinguagem na obra cujo protagonista-escritor reflete sobre o 
próprio ofício, desvelando os artifícios literários, criando discurso híbrido 
em que transitam, lado a lado, os referenciais da tradição literária e os do 
mundo contemporâneo.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: romance contemporâneo; diálogo; metalinguagem. 
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FOCALIZAÇÃO  
E NARRAÇÃO EM  
DOIS IRMÃOS: OS  
OLHOS E A VOZ  
DE DOMINGAS NA  
NARRATIVA DE NAEL 
Míriam Juliana Pastori Bosco (UEM)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
Como é possível que um personagem-narrador conheça tantas coisas em 
um romance memorialista? Essa é uma das possíveis questões sobre Dois 
irmãos (2006), de Milton Hatoum. Nael narra a trajetória de Yaqub e Omar 
na tentativa de entender sua própria história. Para tanto, vale-se do 
testemunho de alguns dos principais personagens da trama. Uma das 
possibilidades de compreender essa construção narrativa pode ocorrer 
considerando-se os estudos apresentados por Mieke Bal (1990) em seu 
trabalho "Teoría de la Narrativa - Una introduccíon a la narratologia". 
Focalização e narração estão entre os elementos constituintes da narrativa 
abordados por Bal. Em Dois irmãos (2006), diferentes níveis de focalização 
e narração são usados para a construção da narrativa a partir de Nael, 
personagem-narrador. Afinal, como poderia um personagem participar da 
história e saber tanto, mesmo quando não está presente? Sendo 
necessário o ponto de vista de outros, o que Nael vê a partir dos olhos da 
mãe? O objetivo deste trabalho é apresentar, a partir dos estudos de BAL 
(1990), como ocorrem a focalização e a narração da personagem 
Domingas na construção deste romance de Hatoum.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Dois irmãos; focalização; narração. 
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O LABIRINTO  
EM TODOS OS  
NOMES, DE JOSÉ  
SARAMAGO 
Renata Santana (UEM) 
Orientadora: Clarice Zamonaro Cortez (UEM)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESUMO  
 
Em Todos os Nomes (1997), de José Saramago, a construção labiríntica 
no espaço é constantemente explicitada na obra, A Conservatória Geral do 
Registro Civil e o Cemitério Geral são os principais espaços que a obra 
apresenta; já a Escola e a Cidade são espaços secundários em que é 
contado toda a trajetória do Sr. José, em vários momentos mostrando a 
contiguidade, imensidão, escuridão, vindo reafirmar cada vez mais estes 
aspectos labirínticos anteriormente mencionados. O estudo de aspectos 
relacionados ao espaço é essencial na compreensão de obras literárias e 
se destaca por ser uma das categorias mais importantes da narrativa, 
atingindo grau do foco narrativo, personagem, tempo, entre outras 
modalidades.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: espaço; romance; Todos os Nomes. 
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O LABIRINTO  
EM TODOS OS  
NOMES, DE JOSÉ  
SARAMAGO 
Renata Santana (UEM) 
Orientadora: Clarice Zamonaro Cortez (UEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os espaços narrativos em Todos os Nomes, do autor português José 
Saramago permitem desenvolver um estudo sobre os aspectos relacionados a 
elementos espaciais na narrativa, visto que o espaço é de extrema importância 
na compreensão de obras literárias. Trata-se de “uma das mais importantes 
categorias da narrativa, não só pelas articulações funcionais que estabelece 
com as restantes categorias, mas também pelas incidências semânticas que o 
caracterizam” (REIS e LOPES, 1987, p. 129).  

É na Conservatória Geral do Registro Civil e no Cemitério Geral, 
espaços principais, que a maior parte do enredo se desenrola. Os espaços 
secundários são a Escola e a Cidade, a partir dos quais se vão caracterizando 
ações e composições dos personagens, além do tema. Cabe ainda neste 
estudo a simbologia existente no romance da idéia labiríntica desses espaços 
percorridos pelo personagem principal Sr. José.  

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. 

RESUMO: O estudo de aspectos relacionados ao espaço 
é essencial na compreensão de obras literárias. Em 
Todos os Nomes, de José Saramago (1997), a 
Conservatória Geral do Registro Civil e o Cemitério Geral 
são os principais espaços que a obra apresenta; a Escola 
e a Cidade são espaços secundários. Este trabalho visa 
relacionar os espaços e suas formas labirínticas como 
elementos essenciais e formadores na construção do 
sentido da obra. 
 
PALAVRAS-CHAVE: espaço; romance; Todos os 
Nomes. 
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Todos os Nomes conta a trajetória do Sr. José, funcionário da 
Conservatória do Registro Civil, cujo hobby consiste em colecionar verbetes de 
pessoas famosas. Em uma de suas buscas, depara-se com um verbete de uma 
mulher desconhecida e decide ir procurá-la. O Sr. José vai à escola em que a 
desconhecida trabalhou, à casa da senhora do rés-do-chão, à casa da 
desconhecida, a dos pais dela, mas o máximo que consegue é ouvir um recado 
deixado pela misteriosa personagem na caixa postal. Finalmente dirige-se ao 
cemitério à procura de seu túmulo. Depois de passar a noite no Cemitério 
Geral, ao amanhecer, o Sr. José se depara com o pastor de ovelhas que o 
informa de que a pessoa por quem ele procura não está onde ele pensou. O 
próprio pastor se encarrega de trocar as lápides dos suicidas, logo depois que 
eles são enterrados por acreditar que estes não queriam ser incomodados. 
Com o pretexto de encontrar a mulher misteriosa, a narrativa flui em busca da 
identidade e da própria essência do único personagem nomeado em Todos os 
Nomes. 

Um dos pioneiros na sistematização dos estudos do espaço, no Brasil, 
Antonio Dimas (1987), ressalta a relação que o espaço estabelece com as 
demais instâncias da narrativa: “O espaço pode alcançar estatuto tão 
importante quanto os outros componentes da narrativa, tais como foco 
narrativo, personagem, tempo, estrutura, etc. (...) ele poderá ser prioritário e 
fundamental no desenvolvimento da ação, quando não determinante” (p. 5). 

Nesse sentido, os elementos espaciais concorrem para o 
desenvolvimento da ação, pelo lugar que os personagens ocupam. Borges 
Filho (2007, p.34) registra que “por analogia, pode-se afirmar que a armação do 
espaço na obra literária é igualmente importante para as ações da personagem 
e desempenha inúmeras funções dentro da narrativa”. O mesmo autor também 
aponta os procedimentos que devem ser observados na análise desta 
categoria da narrativa: 

 
Ao analisarmos um espaço qualquer, por exemplo, casa, navio, 
escola, etc., não podemos nos esquecer dos objetos que 
compõem e constituem esse espaço e de suas relações entre 
si e com as personagens e/ou narrador. Continente, conteúdo e 
observador são partes integrantes de uma topoanálise, pois é a 
junção desses três elementos que forma o que se entende por 
espaço. (BORGES FILHO, 2007, p. 17) 
 

Para o pesquisador citado, é a partir do espaço que se dá o desenrolar 
da história. Pode-se dizer que, em Todos os Nomes, “o espaço estabelece um 
contraste com o íntimo da personagem”, configurando desse modo o que 
Borges Filho (2007, p. 41) define como sendo uma relação de heterologia. 
Exemplo desse espaço “heterólogo” pode ser demonstrado no fragmento em 
que o Sr. José, auxiliar de escrita e colecionador de verbetes de pessoas 
famosas, está situado em pleno cemitério:  

 
A sombra das árvores cobriu-o logo, como se a noite tivesse 
caído de repente. Eu deveria ter medo, murmurou o Sr. José, 
no meio deste silêncio, entre estes túmulos, com estas árvores 
que me rodeiam, e apesar disso, sinto-me tranquilo como se 
estivesse na minha casa, só me doem as pernas de ter andado 
tanto. (SARAMAGO, 1997, p. 231) 
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O espaço pode se relacionar com os personagens por meio da 
percepção que estes têm do mesmo e pelo modo como o espaço é configurado 
em relação a eles. É a partir do sujeito, do modo como ele está inserido no 
mundo, que se pode estabelecer ou não uma relação entre espaço e 
personagem. Ao tentar situar-se em um determinado espaço o personagem 
procura dar sentido ao próprio ser. O espaço pode provocar sensações no 
sujeito ou, por outro lado, o sujeito pode designar significado ao espaço à sua 
volta. É essencial para a compreensão da obra, a análise da forma como o 
personagem percebe todo o mundo ao redor de si: 

 
(...) o espaço não somente explicita o que é ou será a 
personagem. Muitas vezes, o espaço influencia a personagem 
a agir de determinada maneira (...) diferentes espaços 
engendram diferentes atitudes (...) outras vezes, não é o 
espaço que influencia a personagem, mas o contrário: a 
personagem transforma o espaço em que vive, transmitindo-lhe 
suas características (BORGES FILHO, 2007, p. 37-39) 

 
O espaço também estabelece relações essenciais com a categoria do 

tempo, que lhe confere mobilidade e complexidade. É justamente esta 
interatividade que permite uma configuração definida do espaço, concorrendo 
para os significados por ele assumidos na obra. É o tempo que determina as 
suas limitações e que dá forma ao espaço, tornando-o compreensível às 
mentes humanas. Embora sejam elementos distintos, estarão sempre 
interligados, visto que: “A linguagem espacial e temporal é empregada para 
exprimir fatos acerca de objetos espaciais e temporais. Há certa redundância 
na linguagem, no sentido de que, frequentemente, sentenças diferentes, com 
diferentes tipos de termos, podem ser usadas para exprimir os mesmos fatos” 
(LACEY, 1972, p. 21) 

A análise do espaço também pode desvendar articulações importantes 
com o foco narrativo. Conforme a narrativa vai se desenrolando e novos 
conflitos vão surgindo, o foco narrativo é movido de um espaço para outro. Em 
Todos os Nomes, os principais acontecimentos narrativos acontecem na 
Conservatória Geral do Registro Civil e no Cemitério Geral.  

 
Infelizmente, uma mudança nos critérios municipais acerca do 
ordenamento urbanístico do bairro onde estava situada a 
Conservatória Geral forçou a deitar abaixo as interessantes 
casinhas, com exceção de uma, que as autoridades 
competentes decidiram conservar como documento 
arquitectónico de uma época e como recordação de um 
sistema de relação de trabalho que, por muito que pese às 
levianas críticas da modernidade, também tinha as suas coisas 
boas. É nesta casa que vive o Sr. José. (SARAMAGO, 1997, p. 
21) 
 

Além dos espaços antes referidos, são também focalizadas a Escola e a 
Cidade não nomeada. A ordem de apresentação desses espaços evoca a idéia 
do ciclo da vida do ser humano, já que na Conservatória é o lugar em que os 
pais vão para registrar o nascimento de seus filhos; a escola onde essa criança 
cresce, sendo ela a responsável pela produção do saber, preparando para 
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posteriormente enfrentar o mercado de trabalho, a vida; a cidade que a recebe 
oferecendo-lhe o dia-a-dia e por fim o Cemitério, que finaliza esse ciclo. 

A Conservatória e o Cemitério constituem os espaços que congregam 
nomes de pessoas. Vários nomes, mas não explicitados, embora tal 
explicitação não alterasse a ordem dos fatos por se tratar de pessoas não 
nomeadas ou nomeadas apenas pelo primeiro nome (caso do protagonista, Sr. 
José), permitindo a consideração da condição humana, dando ênfase não à 
individualidade das pessoas, mas, sim, à universalização. 

A idéia de labirinto é proposta em muitas partes do romance, sendo cada 
vez mais imposta ao leitor, evidenciada pelos elementos de escuridão, 
obscuridade, tempo chuvoso, nevoeiro, neblina em vários momentos da 
narrativa. A Conservatória geral é descrita como um lugar medonho, com 
características do fantástico: um lugar enorme, escuro, estarrecedor, onde 
sempre havia ausência de luz. O narrador evidencia isso no seguinte trecho: “A 
primeira linha de mesas paralela ao balcão, é ocupada pelos oito auxiliares de 
escrita a quem compete atender o público. Atrás dela, igualmente centrada em 
relação ao eixo mediano que, partindo da porta, se perde lá ao fundo, nos 
confins escuros do edifício (...)” (SARAMAGO, 1997, p. 12). 

A mesma idéia é enfatizada em outra passagem: 
 

Alumiando o caminho com a lanterna na mão trémula, penetrou 
na caverna imensa da Conservatória e aproximou-se do 
ficheiro. Mais nervoso do que julgara antes, girava a cabeça a 
um lado e a outro como se desconfiasse de que estava a ser 
observado por milhares de olhos escondidos na escuridão dos 
corredores entre as estantes. (SARAMAGO, 1997, p. 35) 
 

O espaço da Conservatória está em contínua expansão: 
 

Os papéis daqueles que já não vivem encontram-se mais ou 
menos arrumados na parte traseira do edifício, cuja parede do 
fundo, de tempos a tempos, em consequência do aumento 
imparável do número de defuntos, tem de ser deitada abaixo e 
novamente levantada uns metros adiante (SARAMAGO, 1997, 
p. 13) 

 
Além dessa evidência, há ainda um momento da narrativa saramaguiana 

em que o narrador descreve um pesquisador que vai à Conservatória fazer um 
trabalho e, de repente, se perde entre as enormes prateleiras, sendo 
descoberto depois de uma semana. Após este episódio, o uso do “fio de 
Ariadne” tornou-se obrigatório e deveria ser usado quando se necessitasse ir 
ao arquivo dos mortos, como uma forma de sobrevivência e não mais de 
perdição.  

Segundo Cirlot (1984, p.), pode ser atribuído à escuridão o seguinte 
significado: “Identificada com a matéria, com o maternal e o germinal, é anterior 
à diferenciação do concreto. As trevas – anteriores ao fiat lux – expressam 
sempre no simbolismo tradicional o estado das potências não desenvolvidas 
que dão lugar ao caos”. 

Como foi dito anteriormente, o Sr. José, protagonista da narrativa, era 
colecionador de verbetes de pessoas famosas. Um dia ao entrar na 
Conservatória de maneira ilegal - apesar de morar no fundo do 
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estabelecimento, não era permitido utilizar-se da porta que dava paro seu 
interior –, com o intuito de pegar cinco verbetes, verificou que havia um sexto 
verbete, de uma “mulher desconhecida”. A partir daí, uma expectativa é criada 
na busca de pistas para encontrar essa mulher. 

Ao descobrir, certo dia, que a mulher desconhecida trabalhava numa 
escola, para lá se dirige julgando que encontraria pistas sobre a sua 
idealização, mas, conseguira apenas informações sobre o passado da mulher. 
Ao retornar à noite, quando a escola já estava fechada, duvida das pessoas e 
busca novas pistas sobre a mulher desconhecida, pensando que elas não 
queriam dar-lhe informações, daí a necessidade de voltar em horário para obter 
novas informações sobre a desconhecida, uma professora de matemática. 

Retoma a idéia de noite, de chuva: “Lá fora continuava a chover, a 
vizinhança devia estar toda a dormir” (SARAMAGO, 1997, p.94). Segundo 
Gheerbrant (1991, p 235), “Chuva é um fato evidente de que é o agente 
fecundador do solo, o qual obtém a sua fertilidade dela. “Fertilidade de 
espírito”, luz, influências espirituais”. 

Nas descrições há evidências do clima, do tempo, em que se tem 
predominantemente noite ou fim de tarde, quando é necessário algum 
instrumento que auxilie a ter luz, mesmo sendo lugares sempre fechados. 

O Sr. José, estando em lugares diferentes, compara-os com as 
habitações da Conservatória. Mesmo quando o auxiliar encontrava-se na 
escola para obter novas informações sobre a mulher desconhecida, ele fazia 
menção à Conservatória: “Lembrando-se da pálida luz eternamente suspensa 
sobre a mesa do conservador, que as trevas rodeavam e pareciam estar a 
ponto de devorar, o Sr. José murmurou, A Conservatória Geral é diferente, 
depois acrescentou, como se precisasse de responder a si próprio (...)” 
(SARAMAGO, 1997, p. 97) 

Ainda em território escolar, a escuridão mais uma vez é reafirmada 
desde o início com a chuva, no momento em que a personagem vai à procura 
do gabinete do diretor passando pela secretaria, e mais à frente, quando 
procura um lugar para dormir: 
 

Continuou, pois, a abrir e a fechar portas, olhou para dentro de 
salas a que a difusa luz exterior dava um ar fantasmático, onde 
as carteiras dos alunos pareciam túmulos alinhados, onde a 
mesa do professor era como um sombrio espaço de sacrifício e 
o quando negro o lugar onde se faziam a conta de todos 
(SARAMAGO, 1997, p. 96) 

 
Depois de encontrar treze verbetes sobre a mulher desconhecida, entre 

os quais um que apresentava uma foto dela quando tinha aproximadamente 
treze anos, o Sr. José continua buscando novas pistas. Com o desenrolar da 
narrativa, o auxiliar de escrita da Conservatória descobre que a desconhecida 
se suicidou e decide então ir procurar o túmulo em que ela se encontrava. 

Saramago é tão peculiar em sua descrição, que podem ser observados 
muitos aspectos semelhantes na Conservatória do Registro Civil e no Cemitério 
Geral começando pelo edifício: 

 
Entra-se no cemitério por um edifício antigo cuja frente é irmã 
gêmea da fachada da Conservatória Geral do Registo Civil. 
Apresenta os mesmos três degraus de pedra negra, a mesma 
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velha porta ao meio, as mesmas cinco janelas esguias em 
cima. (..) Ao princípio esteve todo murado ao redor, e, durante 
gerações, de cada vez que o aperto lá dentro começava a 
prejudicar tanto o alojamento ordenado dos mortos como a 
circulação prática dos vivos, fazia-se o mesmo que na 
Conservatória Geral, deitavam-se abaixo os muros e 
levantavam-se um pouco mais à frente. (SARAMAGO, 1997, p. 
213-214) 

 
Reforça a idéia, no trecho: 

 
Tal como a frontaria, o interior do edifício é uma cópia 
fidelíssima da Conservatória, devendo em todo o caso precisar-
se que os funcionários do Cemitério Geral costumam afirmar 
que a Conservatória do Registo Civil é que é uma cópia do 
Cemitério (...). Seja como for, aqui se encontra o mesmo 
balcão comprido, a toda a largura do enorme salão, as mesmas 
altíssimas estantes, a mesma disposição do pessoal em 
triangulo, com os oito auxiliares de escrita na primeira linha, os 
quatro oficiais a seguir, depois os dois subcuradores, que 
assim é que se chamam aqui, e não subchefes, tal como o 
curador no vértice, não é conservador, e sim curador. 
(SARAMAGO, 1997, p. 218-219) 

 
Depreende-se que entre os espaços existentes da Conservatória e do 

Cemitério Geral existe o fio de Ariadne. Porém, o Cemitério não usava mais 
esse artifício, porque alguém certa vez o rompeu: “Lá na minha Conservatória 
costumamos usar o fio de Ariadne, nunca falha, Também houve uma época em 
que nos servimos dele, mas durou pouco tempo, o fio apareceu-nos cortado 
em várias ocasiões” (SARAMAGO, 1997 p. 223). 

A narrativa inteira dá indícios de espaços labirínticos, porém, o maior de 
todos é o Cemitério, o labirinto dos mortos considerado “o labirinto da Luz”. Lá 
as pessoas podem descansar em paz, livres de toda e qualquer preocupação, 
opondo-se ao espaço da Conservatória, o Labirinto da Escuridão. Ao descrever 
o Cemitério a idéia de um lugar excepcional fica evidente: 
 

Observado do ar, o Cemitério Geral parece uma árvore 
deitada, enorme, com um tronco curto e grosso, constituído 
pelo núcleo de sepulturas original, donde arrancam quatro 
poderosos ramos, contíguos à nascença, mas que, depois, em 
bifurcações sucessivas, se estendem a perder de vista, 
formando, no dizer de um poeta inspirado, uma frondosa copa 
em que a vida e a morte se confundem. (SARAMAGO, 1997, p. 
215) 

 
As ruas bifurcadas sugerem a idéia de dúvida, de escolha a ser feita, 

principalmente, a indecisão de não saber para que caminho seguir. Quando o 
Sr. José ainda se encontrava na recepção do Cemitério Geral, aguardando 
pela resposta se poderia ou não entrar para procurar a mulher desconhecida, o 
auxiliar de escrita entrega-lhe um mapa, deixando subtendida a ideia de 
imensidão que o cemitério assumia: 
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É melhor que leve um mapa consigo, já temos tido aí casos de 
pessoas que se perdem, depois é uma enorme complicação 
para as encontrar,  (...) As pessoas caem facilmente em 
pânico, bastaria que seguissem sempre em linha recta numa 
mesma direção a algum lado iriam ter, no arquivo dos mortos 
da Conservatória Geral é que é difícil, não há linhas rectas, Em 
teoria, tem razão, mas as linhas rectas daqui são como as dos 
labirintos de corredores, estão constantemente a interromper-
se, a mudar de sentido, dá-se a volta a uma sepultura e de 
repente deixamos de saber onde estamos.  (SARAMAGO, 
1997, p. 223) 

 
Finalmente, após andar por mais de cinco dolorosos quilômetros, o Sr. 

José encontra o túmulo da mulher desconhecida de acordo com o mapa, mas 
resolve dormir encostado a uma oliveira. 
 

A árvore que o Sr. José se acolheu é uma oliveira antiga, cujos 
frutos a gente do subúrbio continua a vir recolher apesar de o 
olival se ter tornado em cemitério. Com a muita idade, o tronco 
foi-se-lhe abrindo todo de um lado, de alto a baixo, como um 
berço que tivesse sido posto de pé para ocupar menos espaço, 
e é aí que o Sr. José dormita de vez em quando. (SARAMAGO, 
1997, p. 236) 

 
No estudo da simbologia, encontra-se o seguinte significado para a 

oliveira, árvore histórica, bíblica e que faz parte da flora portuguesa: 
  

Árvore de uma riqueza simbólica muito grande: paz, 
fecundidade, purificação, força, vitória, recompensa. A árvore 
abençoada, associada a luz, pois o óleo de oliva alimenta as 
lâmpadas. A oliveira simboliza o paraíso dos eleitos. 
(GHEERBRANT, 1991, p.) 
 

Quando o protagonista acorda, encontra-se envolvido em neblina, que, 
segundo Gheebrant (1991), pode ser assim interpretada:  
 

Fase de evolução, quando as formas não se distinguem ainda, 
ou quando as formas antigas que estão desaparecendo, ainda 
não foram substituídas por formas novas precisas. Significam 
uma perturbação no desenrolar da narrativa, uma transição no 
tempo, uma passagem mais fantástica ou maravilhosa. 
(GHEEBRANT, 1991, p.) 
 

No espaço do Cemitério Geral, o personagem encontra um pastor de 
ovelhas e, ao conversar com ele, descobre que o número da lápide da mulher 
desconhecida havia sido trocado e o pastor era o responsável por essa troca. A 
partir do momento em que as lápides foram trocadas, o defunto perdeu sua 
individualidade, pois o número não está mais de acordo com a referência. O 
pastor se encarrega da troca por acreditar que quem pratica o suicídio não 
deseja ser encontrado.  A ideia dos números trocados reforça a idéia espacial 
labiríntica de uma perdição aterrorizante. Mesmo que o pastor se esforçasse 
para lembrar a ordem inicial dos números trocados dos túmulos, o protagonista 
não conseguiria encontrar a lápide que procurava, não havia uma ordem 
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numérica e nem controle das lápides trocadas. Por alguns instantes o Sr. José 
considerou a troca absurda, mas acabou concordando com a atitude do pastor. 
Definitivamente a busca da mulher desconhecida tinha acabado naquele 
momento. Ninguém sabia de seu paradeiro. 

Finalmente, o Conservador permite que os ficheiros dos vivos e mortos 
sejam juntados e solicita ao Sr. José a eliminação da data de óbito da mulher 
desconhecida, rebelando-se contra as datas numéricas, assim como o Sr. José 
o fizera sem diferenciar passado, presente e futuro. 

Teresa Cristina Cerdeira, em seu livro O Avesso do Bordado, afirma 
 

José Saramago relança-nos metaforicamente no desejo de 
abrir novamente as gavetas da memória, de modo a trazer ao 
dia a consciência da noite, ou em outras palavras, de trazer o 
passado ao conhecimento do presente. Noite e dia, morte e 
vida, passado e presente, são binômios que se espelham ao 
longo do romance” (CERDEIRA, 2000, p. 209) 

 
E para os leitores que não acreditam que Todos os Nomes seja um 

romance de amor, pondera: 
 

Quer-se mais que profundo amor que aquele que se nutre de 
um discurso que se situa no perigoso equilíbrio entre a vida e 
a morte, entre a presença imperfeita e a ausência mitigada, 
nem morte completa nem ressurreição absoluta? (CERDEIRA, 
2000, p. 209) 

 
Ana Paula Arnaut também defende a idéia de os romances não 

trabalharem com narrativas que retratem apenas características fantásticas: 
 

À semelhança do que sucede nos antigos contos maravilhosos, 
também aqui o trajecto a percorrer se revelará recheado de 
pequenos e grandes perigos e confrontos. Ao contrário 
daqueles, todavia, o prémio a conseguir pelo herói não é o 
casamento com a princesa e o “viveram felizes para sempre”, É 
sim, a possibilidade de uma existência onde, apesar de tudo, 
subsistem os enigmas como esses presentificados na 
emblemática figura do conservador ou na estranha pessoa do 
Pastor que José encontra no cemitério (ARNAUT, 2008. p. 43) 

 
Por este e outros muitos motivos Todos os Nomes pode ser considerado 

“o romance do amor”, e a idéia do espaço labiríntico é proposital para que as 
interpretações não se fechem. Sempre haverá algo novo sobre esta (e as 
demais) narrativa saramaguiana, destacando, principalmente, os lugares em 
que o enredo acontece. 
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RESUMO  
 
O local onde acontece a narrativa de Selva Trágica (2011) é a fronteira 
Brasil-Paraguai, onde Ponta Porã, no antigo Mato Grosso unificado, se une 
a terras paraguaias promovendo um espaço híbrido de encontro de 
culturas. Nesse espaço, as identidades se transformam e dialogam entre si, 
visto que, para Stuart Hall (2011), elas se transformam no interior da 
representação, que, por sua vez, é transpassada por diversas vozes e 
discursos, segundo os pressupostos de Mikhail Bakhtin (1989) acerca da 
linguagem. Para transpor poeticamente este espaço e suas decorrentes 
tensões para o interior da narrativa literária, Hernâni Donato assume a 
postura apontada por Silviano Santiago (2002), para quem, na 
contemporaneidade, o narrador assume uma posição de jornalista, levando 
o olhar do leitor para dentro das situações narradas, com um 
distanciamento que se aproxima do relato. Portanto, este artigo objetiva 
refletir sobre a forma utilizada por Donato para trazer à tona na narrativa as 
tensões das personagens na fronteira Brasil-Paraguai.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Selva Trágica; narrador pós-moderno; literatura de 

fronteira. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Inicialmente lançado em 1959, por Hernâni Donato, sob o título de Selva 
Trágica: a gesta ervateira do suleste matogrossense; relançado em 2011 
(edição aqui estudada) na coleção Gente pobre, da editora Letra Selvagem. O 
romance ainda deu origem ao filme homônimo, dirigido por Roberto Farias, 
considerado um dos pontos altos do Cinema Novo, juntamente a Menino de 
Engenho. Hernâni Donato, o autor da narrativa, é filho de imigrantes italianos, e 
é conhecido por suas múltiplas habilidades, pois, além de literato, é também 
historiador e jornalista. Seu perfil como autor se traça em uma linha que busca 
o distanciamento da matéria para suas obras: começou, em 1948, a escrever 
sobre a imigração italiana no Brasil, em Filhos do destino – história do café e 
do imigrante em São Paulo, narrativa que muito tinha da própria biografia do 
autor, pois escreveu de uma situação que vivenciava por ser filho de 
imigrantes. Já em 1956, lança Chão Bruto, narrativa que trata da luta entre 
posseiros e grileiros pelas terras no Sudoeste do estado de São Paulo, à época 
da ocupação do Oeste brasileiro. A obra foi adaptada para o cinema duas 

RESUMO: O local onde acontece a narrativa de Selva 
Trágica (2011) é a fronteira Brasil-Paraguai, onde Ponta 
Porã, no antigo Mato Grosso unificado, se une a terras 
paraguaias promovendo um espaço híbrido de encontro 
de culturas. Nesse espaço, as identidades se 
transformam e dialogam entre si, visto que, para Stuart 
Hall (2011), elas se transformam no interior da 
representação, que, por sua vez, é transpassada por 
diversas vozes e discursos, segundo os pressupostos de 
Mikhail Bakhtin (1989) acerca da linguagem. Para 
transpor poeticamente este espaço e suas decorrentes 
tensões para o interior da narrativa literária, Hernâni 
Donato assume a postura apontada por Silviano Santiago 
(2002), para quem, na contemporaneidade, o narrador 
assume uma posição de jornalista, levando o olhar do 
leitor para dentro das situações narradas, com um 
distanciamento que se aproxima do relato. Portanto, este 
artigo objetiva refletir sobre a forma utilizada por Donato 
para trazer à tona na narrativa as tensões das 
personagens na fronteira Brasil-Paraguai. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Selva Trágica; narrador pós-
moderno; literatura de fronteira. 
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vezes: em 1958 e 1976, tendo o próprio Donato como roteirista da primeira 
versão. Em 1959, é lançado Selva Trágica, abordando a condição precária de 
trabalho e a forte exploração estrangeira exercida pela Companhia Mate 
Laranjeira na região que hoje compreende o Mato Grosso do Sul. Desta forma, 
Donato se situa como o narrador-jornalista apontado por Silviano Santiago, 
pois, em Selva Trágica, narra a partir da experiência alheia, distanciado de seu 
“objeto” de observação, portanto, traça uma linha distanciadora em sua 
produção literária. 
 
 
1. NARRATIVA E FICCIONALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA EM 
SELVA TRÁGICA  
 
 O espaço narrativo diegético de Selva Trágica (2011) é a fronteira Brasil-
Paraguai, lugar em que o município de Ponta Porã, no antigo Mato Grosso 
unificado, se une a terras paraguaias promovendo um espaço híbrido de 
encontro de culturas. Nesse espaço, as identidades se transformam e dialogam 
entre si, visto que, para Stuart Hall (2011), elas se transformam no interior da 
representação, que, por sua vez, é transpassada por diversas vozes e 
discursos, segundo os pressupostos de Mikhail Bakhtin (1989) acerca da 
linguagem. Para Bakhtin, o romance é perpassado por múltiplas vozes que se 
orquestram no interior da narrativa a expressarem o campo do social: 

 
O romance é uma diversidade social de linguagens 
organizadas artisticamente, às vezes de línguas e vozes 
individuais. [...] enfim, toda estratificação interna de cada língua 
em cada momento dado de sua existência histórica constitui 
premissa indispensável do gênero romanesco. E é graças ao 
plurilinguismo social e ao crescimento em seu solo de vozes 
diferentes que o romance orquestra todos os seus temas, todo 
o seu mundo objetal, semântico, figurativo e expressivo. 
(BAKHTIN, 1988, p. 74). 
 

 A narrativa de Donato é exemplo desta diversidade social de linguagens 
reelaboradas no sentido de trazer à tona a tensão do espaço social 
representado na discursividade da obra. É importante lembrar que o agravante 
do espaço social, no caso de Selva Trágica, a fronteira é o fato de que ela foi 
palco, durante o final do século dezenove e o início do século vinte, do 
massacre imposto a cidadãos brasileiros e paraguaios por meio de uma 
condição de trabalho absurda, comandado por uma Companhia argentina de 
beneficiamento de erva-mate – a Mate Laranjeira.  
 A tragicidade das condições impostas aos trabalhadores, permeados 
pelos diálogos culturais resultantes da região de fronteira, e o esquecimento 
por parte dos Estados brasileiro e paraguaio, resultando na “terra de ninguém” 
que se lê na narrativa, formam a substância para a narrativa de Hernâni 
Donato, que, ao modo do narrador pós-moderno discutido por Silviano 
Santiago (2002), assumiu a figura de um documentarista, ao apresentar ao 
leitor personagens feitos de erva-mate, explorados pela erva-mate, com o 
distanciamento de alguém que está ali, naquele espaço, para mostrar uma 
situação. 
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 As características da narrativa contemporânea estão expressas na 
construção interna da obra de Hernâni Donato, a exemplo da representação do 
homem e sua fragmentação, perda da identidade pelo sujeito, desorganização 
espacial, narrador como jornalista, deslocamento, intertextualidade, 
territorialidade, história política oficial e suas consequências, o que demonstra 
uma preocupação do narrador em revelar as contradições sócio-político-
econômico-culturais do espaço social que se lê na obra, e por extensão, pode 
ser lido metaforicamente, para além daquele espaço, como uma 
problematização por meio da linguagem artística, de situações análogas na 
sociedade contemporânea, o que a eleva para além do puro relato 
denunciatório.  
  
 
2. NARRAR A PARTIR DA EXPERIÊNCIA ALHEIA: UMA 
NOVA FORMA DE NARRAR 
 
 Para Theodor Adorno (2003), a posição do narrador no romance 
contemporâneo é caracterizada hoje por um paradoxo: o de que não se pode 
mais narrar, embora a forma do romance exija a narração. Da mesma forma 
que a pintura perdeu muitas de suas funções tradicionais para a fotografia, o 
romance as perdeu para a reportagem e para os meios da indústria cultural, em 
especial para o cinema. O romance adquiriu, então, a necessidade de se ater 
àquilo de que o relato não é capaz de dar conta. Mas, diferente da pintura, a 
emancipação do romance em relação ao objeto foi limitada pela linguagem.   
 Adorno aponta que “o que se desintegrou foi a identidade da 
experiência, a vida articulada e em si mesma contínua, pois só a postura do 
narrador permite.” (ADORNO, 2003, p. 56). Da mesma forma, seria impossível, 
segundo Adorno, para uma pessoa que participou da guerra narrar tal 
experiência “como antes uma pessoa costumava contar suas aventuras.” 
(idem, p. 56) e isto se deve à matéria comunicada e à forma que ela assume, 
porque contar algo significa ter algo especial a dizer, e é exatamente isto que é 
impedido pelo mundo administrado, pela estandardização e pela mesmice. 
Sobre a posição ideológica do narrador, o autor aponta: 

 
Antes de qualquer mensagem de conteúdo ideológico já é 
ideológica a própria pretensão do narrador, como se o curso do 
mundo ainda fosse essencialmente um processo de 
individuação, como se o indivíduo, com suas emoções e 
sentimentos, ainda fosse capaz de se aproximar da fatalidade, 
como se em seu íntimo ainda pudesse alcançar algo por si 
mesmo. (ADORNO, 2003, p. 56-57). 

 
 A partir de tais considerações, retornamos para a narrativa de Selva 
Trágica, cujo narrador parte de documentos anteriores e de relatos de sujeitos 
que viveram o drama exposto por ele na narrativa, como o relato daqueles que 
viveram o drama da guerra, para trazer ao interior da narrativa esse drama, 
mas com as técnicas narrativas características da posição de narrador. Abaixo, 
cita-se o depoimento de Antônio Cardozo, um mineiro fugitivo dos ervais: 
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...estaba buscando escaparme porque nos hacían vagar desde 
que aclaraba hasta l'anochecer entre malezales y caraguatas 
buscando yerba silvestre sin dejarnos volver al campamento si 
no traímos varias arrobas bien quebradas y sapecadas y nos 
tenían a cintarazo limpio; entonces con otros dos mitã nos 
escapamos y salimos a media noche después de preparar la 
linyera donde llevábamos una torta de carne fria y chipa; y 
había que atravesar el desierto Ressurección que no 
conocíamos y por ahí nos perdimos n'el monte y teníamos un 
bruto miedo; y ya'tabamos desiando que nos alcanzara la 
Comisión y así sucedió porque de pronto nos alcanzaron y nos 
apuntaron con laj'arma diciendo 'Entreguensen' y nos 
entregamos y no nos mataron de casualidá porque dijeron 'hoy 
no es día de morir' y nos llevaron de vuelta a l'administración y 
el administrador Segismundo Gallardo tenía el cinto lleno 
e'ballas y un tremendo cuchilo metido en la bota y... (DONATO, 
2011, p. 16). 

  
 Na narrativa, uma fuga é narrada da seguinte forma: 
 

O mato não estava a favor dos fugitivos. Fechado, ruidoso, 
agressivo. O rapazinho teve um arrepio tão violento que 
escorregou no afofado da trilha. […] 'Sinto os homens atrás de 
mim, assoprando na minha nuca...!' O pânico viajava com ele e 
quanto mais pressa pusessem nos passos maior seria o seu 
medo. E o Augusto preferia estar sossegado e frio se tivesse 
que brigar. […] o outro balançou a cabeça, tristemente. E 
porque subiam afobados o facão pedregoso da colina, atirou 
para o fundo a bolsa de couro vazia: 'Está certo – concordou o 
Augusto – É bom aliviar o peso. Se chegarmos nus, mas 
chegarmos ao rio, o mundo é nosso. Nunca mais botamos os 
olhos num erval e um raído nas costas'. (DONATO, 2011, p. 
108). 

 
 O relato ilustra a essência do drama do sujeito, como se vê na 
personificação do medo que transpassa cada ação que é motivada por ele. As 
camadas mais profundas dos sentimentos que envolvem a fuga, como o pavor 
de serem alcançados, no romance, podem ser descritas pelo assopro na nuca 
sentido pela personagem. A relação da pressa como uma camada mais 
profunda do drama do medo, pode ser apenas descrito pelo narrador, que se 
põe a explorar uma realidade sem a pretensão de a fazer única, mas com o 
objetivo de trazer à superfície o que está encoberto no drama das 
personagens. 
 Tendo como verdadeiro objeto o conflito entre os homens e as relações 
petrificadas, o romance ganha do relato ao poder desvendar a essência dessas 
relações, pois, ao assumir a forma de trazer à tona a partir da experiência 
alheia as relações opressivas juntamente a seus dramas íntimos, captando o 
estranhamento advindo dessas relações de alienação, e sob essa perspectiva, 
a alienação em si se transforma em meio estético para o romance. (ADORNO, 
2003, p. 53) 
 O romance carregaria consigo, segundo Adorno, a resistência à 
coisificação do indivíduo, ou à petrificação do indivíduo dentro das relações 
petrificadas impostas no mundo contemporâneo. Para que se rompa com esse 
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estado de coisas, o narrador deve buscar uma nova forma para o romance, 
pois, aquela de cunho extremamente realista, da ilusão de se contar as coisas 
como realmente são, apenas favorece a estratificação. Adorno sugere que 
deve-se buscar novas formas de apreender a realidade, buscando a essência 
do social, por meio de novas técnicas de criação literária. (ADORNO, 2003, p. 
54) 
 Ao fazer isto, o romancista rompe com a ilusão do primeiro plano: aquilo 
que se apresenta como real. O narrador em Selva Trágica o faz da seguinte 
forma: ao apresentar na fala da personagem Curê a afirmação de que é feito 
de erva-mate, de que sua pele não é bugra, negra ou branca, mas é da cor da 
erva cancheada, o narrador traz a essência das relações no erval: o valor de 
cada personagem está atrelado à sua posição social, mas todos, sem exceção, 
estão oprimidos pelo que a erva-mate representa no romance: a opressão pelo 
sistema capitalista, como se pode perceber na citação abaixo: 

 
De erva-mate. Disso é que sou feito. Estou recheado dela. Não 
sou branco, nem preto, nem bugre. Minha pele é cor de erva 
cancheada. Maldita erva! O que me dói mais e assusta é que 
se a erva acabasse eu teria que morrer. Não sirvo pra mais 
nada. Sei que não sirvo pra mais nada! (DONATO, 2011, p. 
92). 

 
 Em seguida, também na resposta de Curê a Isaque, o narrador explicita 
que a erva-mate também modifica as características humanas, podendo, 
inclusive, refletir nas relações humanas, modificando seus valores: “Besteira! É 
esse maldito mundo do erval que muda o jeito de se viver.” (DONATO, 2011, p. 
103). Tal afirmação se refere ao que a erva-mate representa na narrativa: a 
razão da degradação humana, que tem por trás de si um sistema de opressão 
movido a lucro e exploração. Como também se faz claro na descrição em que o 
narrador apresenta o trabalho do uru, o responsável por canchear a erva, e 
refere-se à descrição da degradação da personagem, representando, de forma 
estetizada, a degradação humana sofrida em decorrência da erva-mate, que 
não era apenas sofrida pelo uru, mas por todos que, conforme a  fala de Curê 
citada anteriormente, eram feitos de erva-mate, também, destruídos por ela: 
 

Quando o patrão lhe põe nas mãos a forquilha e lhe dá o piso 
do barbaquá, diz que ele é senhor. Então começa a respirar 
fumo e resina, a ser defumado em suor e fumaça. Primeiro a 
gordura, depois as carnes, a saúde, escorrem pelo corpo, dia e 
noite, feito suor. Nenhum pelo lhe fica grudado no corpo, nem 
saliva na boca, nem dentes nas gengivas, nem lágrimas nos 
olhos. Vai sendo cozido dia a dia; os intestinos acabam secos e 
mortos, envenenando o corpo; o estômago ácido, os pulmões 
cavernados, as veias saltadas, os olhos afundados. E dia e 
noite, com a forquilha nas mãos, mexendo erva. No fim da 
primeira safra desce um fantasma do piso onde subiu um 
homem. (DONATO, 1959, p. 49). 

  
 A partir da descrição acima, infere-se que os detalhes narrados têm uma 
carga, ao mesmo tempo, literal e análoga: representa tanto a degradação física 
quanto emocional das personagens. Ao narrar a perda de saúde – um fato 
inicialmente externo e social, decorrente da exposição à fumaça do barbaquá – 
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o narrador expõe a ferida crescente do drama psicológico das personagens: a 
exposição à opressão e à dura rotina dos ervais vai-lhes degradando cada vez 
mais a dignidade, até extraí-la completamente. De onde havia subido um 
homem – indivíduo de uma sociedade – desce, ao fim da primeira safra, um 
fantasma – desprovido de sua saúde, bem como de sua dignidade. 
 Donato se utilizou da descrição espaço-personagem como uma fusão de 
elementos externos e internos, retomando Candido (2010), para descobrir as 
camadas da degradação, partindo do meramente superficial para o drama 
interno das personagens e também para a estrutura estética da narrativa. Da 
mesma forma, uma das sugestões de Adorno para as novas técnicas de 
criação literária é a ironia. A ironia em Selva trágica é exposta ao falar do que 
possivelmente se pensava, nos centros consumidores, a respeito da produção 
de erva-mate. Hernâni Donato utilizou-se desta técnica na voz da personagem 
Luisão, após a morte de um jornalista que havia visitado Ponta Porã a fim de 
saber da situação enfrentada nos ervais, explicitando a violência imposta da 
seguinte maneira: 
 

Esperou que o zumzum dos primeiros curiosos enchesse a rua 
de gente. Eram testemunhas garantindo a sua retirada. Puxou 
o cavalo e montou. De passagem pelo morto, ladainhou: 'Quem 
não sabe destas coisas pensa que a erva-mate é colhida nos 
jardins.' (DONATO, 2011, p. 56-57). 

 
 Em estudo realizado sobre Selva Trágica, Jerri Roberto Marin explicita: 
 

A empresa Mate Laranjeira impunha um ritmo de trabalho que 
bestializava os trabalhadores e o aumento da produção 
implicava, na mesma proporção, conflitos e mortes. [...] Os 
ervais seriam um inferno e o paraíso encontrava-se no outro 
lado do rio Paraguai ou apenas no imaginário dos ervateiros. 
(MARIN, 2001, p. 170). 

  
 Esta situação degradante é narrada por Donato e foi construída pela 
interação do narrador com aqueles que relataram as situações que viveram. 
Desta forma, a substância da narrativa confere com a postulação de Benjamin, 
para quem “a origem do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais 
falar exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que não 
recebe conselhos nem sabe dá-los” (BENJAMIN, 1987, p. 201). Por ter se 
originado de tal forma, o romance se transforma em uma tentativa de absorver 
e compreender a vida exterior desconhecida por causa do estranhamento 
advindo pela reificação das relações entre os indivíduos. Inferno e paraíso se 
transformam em construções discursivas advindas dos relatos alheios. Toda a 
situação opressiva e degradante é trazida para a teia do romance, para que, 
através do encontro com tal situação, o leitor não seja meramente 
contemplativo em sua absorção. 
 A contemplação, nesse sentido, se torna impossível por parte do leitor. A 
violência estetizada em Selva Trágica é a violência imposta às camadas mais 
profundas do ser humano. Através de um encurtamento estético, o narrador de 
Selva Trágica quebra a tranquilidade do leitor, pois “a permanente ameaça da 
catástrofe não permite mais a observação imparcial, e nem mesmo a imitação 
estética dessa situação”. (ADORNO, 2003, p. 61). O leitor é então despertado 
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para aquilo que é narrado, tendo diante de si um discurso fictício que se 
apresenta como resistência à perda da memória e como um despertar sobre a 
matéria social.  
 Uma das situações narradas em que o leitor não pode ser meramente 
contemplativo é a de que, conforme mencionado anteriormente, os mineiros 
entram no mundo da erva-mate iludidos de que estariam entrando em um 
mundo pleno de novas possibilidades, no qual mulheres, dinheiro, status social 
e outros benefícios lhes viriam de forma fácil. Depois de endividados e 
obrigados a trabalhar para a Companhia, percebem que sair dele é quase 
impossível e que tal trabalho não concretizava nenhuma das promessas feitas.  

Tem-se, em Selva Trágica, a representação de um Estado que não se 
responsabiliza pelos cidadãos da margem – os trabalhadores que se tornam 
escravos no sudeste mato-grossense e que alimentam os luxos da metrópole 
consumidora de erva-mate não são protegidos por seus respectivos Estados – 
brasileiro e paraguaio. Nesta representação, se tem imagens criadas pelo 
narrador que podem facilmente ser identificadas com outras situações vividas 
ao redor do mundo, como as já citadas no parágrafo anterior, nas quais os 
Estados não tem responsabilidades com os cidadãos da margem, uma vez 
que, na nova configuração, é o poder econômico que dita regras. As 
personagens da narrativa – sejam brasileiras ou paraguaias não são protegidos 
por seu Estado, que visa apenas o recolhimento de impostos e o 
desenvolvimento econômico proporcionados pela exploração da erva-mate em 
seus ervais. Donato cria personagem de dupla função: narrador e personagem 
a exemplo da personagem Luisão: “O Governo está longe, tem a vista fraca 
demais para enxergar o que se passa no meio do mato. E a erva está no meio 
do mato.” (DONATO, 2011, p. 250).  

A auto-consciência da personagem demonstra uma compreensão de 
mundo como este se apresentava longe do sudeste brasileiro: o Governo fazia 
vista grossa às condições de trabalho impostas pela Companhia, que, por sua 
parte, apenas interessava ao Governo enquanto obtentora de lucros e impostos 
para o governo e nas melhorias em termos logísticos, como na construção de 
estradas e ferrovias no interior do estado. Desta forma, as vidas que ficavam 
pelo caminho não importavam por estarem “no meio do mato” como sugeriu a 
própria personagem Luisão. 
 “No meio do mato” também se encontrava, como apresentado na 
narrativa, mesmo sem o contraste violento que pode decorrer do encontro de 
culturas, um outro país dentro do Brasil, diferente daquele imaginado pelos que 
ainda pregavam uma unificação nacional e que acreditavam num país em que 
se falava apenas o português, através da hibridez de linguagem presente na 
fala das personagens. Como é explorado na seção a seguir. 
 
 
3. O NARRADOR PÓS-MODERNO E SEU OLHAR DE 
DISTANCIAMENTO 
 
 Silviano Santiago (2002) aponta que o olhar sobre a realidade, sob o 
ângulo da observação e da experimentação, é matéria-prima para a narrativa 
pós-moderna não apenas no jornalismo, mas também na literatura. O papel do 
narrador na pós-modernidade é, para Santiago, de alguém que transmite uma 
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experiência de vida, como participante das ações que relata e, como 
observador, informa sobre outras pessoas. Desta forma, se apresenta uma 
contraposição entre uma ação interna e outra externa.  

 
O narrador pós-moderno é aquele que quer extrair de si a ação 
narrada, em atitude semelhante à de um repórter ou de um 
espectador. Ele narra a ação enquanto espetáculo a que 
assiste (literalmente ou não) da plateia, da arquibancada, ou de 
uma poltrona na sala de estar ou na biblioteca; ele não narra 
enquanto atuante. (SANTIAGO, 2002, p. 45).   

 
 Como apresentado pelo fragmento acima, o narrador pós-moderno é o 
que transmite uma sabedoria decorrente da observação de uma vivência alheia 
a ele, pois a ação narrada por ele não foi tecida na substância viva da sua 
existência e, desta maneira, ele é o puro ficcionista, pois a autenticidade de sua 
narrativa é questionada. Real e autêntico são construções da linguagem em 
Santiago (2002), pois, a autenticidade da narrativa é resultante da 
verossimilhança advinda da lógica do relato. Como se pode observar abaixo: 
 

A coisa narrada é mergulhada na vida do narrador e dali 
retirada; [...] é vista com objetividade pelo narrador, embora 
este confesse tê-la extraído da sua vivência; [...] existe como 
puro em si, ela é informação, exterior à vida do narrador. 
(SANTIAGO, 2002, p.40). 

 
 Nesse sentido, é no movimento de distanciamento das ações que reside 
o caráter pós-moderno da narração. Marin (2008) aponta que a narrativa de 
Donato foi controlada por seus arquivos e por sua relação com seus objetos e 
métodos. Seguindo a linha dos historiadores, sua preocupação consistiu em 
aproximar-se o mais possível do acontecido, articulando, simultaneamente, isto 
à articulação de sua capacidade criadora de imaginar o acontecido e de 
representá-lo. 
 O narrador em Selva Trágica assume esta posição, pois a matéria 
narrada é retirada de uma vivência alheia, que, mergulhada em sua vida, é 
constituída em narrativa, tecendo elementos externos e internos para 
transformá-los em informação ao leitor. Ou seja, o narrador, como um 
jornalista, se distancia da ação narrada para poder contá-la numa perspectiva 
pós-modernista. 
 Santiago revisita Walter Benjamin (1992, apud SANTIAGO, 2002) para 
apontar três estágios na evolução na história do narrador, que acabaram por 
firmar a narrativa pós-moderna, seriam eles: o narrador clássico, que 
compartilha suas experiências com o interlocutor; o narrador do romance, que 
não possui mais o caráter experimental das vivências narradas; e o narrador-
jornalista, que narra pela informação e pelo relato alheio. 
 Portanto, a narrativa pós-moderna projeta a sabedoria do romance à 
observação da vivência alheia, distante. A aproximação entre jornalismo e 
literatura reside no paradoxo vivenciado pelo repórter de vivenciar a situação e, 
ainda assim, fazer prevalecer a informação, ao invés de relatar aos moldes do 
romance.  
 Ao escrever Em Liberdade (1981), Silviano Santiago recria as Memórias 
do Cárcere (1953) de Graciliano Ramos, reiterando, assim, suas reflexões 
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acerca do narrador pós-moderno, que representa o real através da simulação a 
partir da experiência alheia. Em consonância com Benjamin e Adorno, que 
iniciaram as postulações acerca da experiência no romance contemporâneo 
como não mais pertencente ao próprio narrador, Santiago se "apropria" das 
memórias de Graciliano Ramos para, por meio da simulação e da 
(des)escritura, fazer da prisão, e das memórias advindas dela, substância para 
seu romance que questiona a relação entre a história e a ficção, a fala e a 
língua, o pensamento e a realidade. As memórias do próprio Graciliano foram 
asujeitadas às limitações impostas pela própria memória. Língua, memória e 
história se interrelacionam para construir a narrativa de Santiago.  
 Da mesma forma, em Selva Trágica se baseia em relatos alheios, pois, o 
narrador enuncia de um outro lugar social que não o de aconchavado da 
Companhia, e de outro lugar geográfico – São Paulo, e não Mato Grosso, com 
o distanciamento do narrador pós-moderno que, numa primeira hipótese, “quer 
extrair a si da ação narrada, em atitude semelhante a de um repórter ou de um 
espectador”. (SANTIAGO, 1989, p. 45). 
 Assim, o narrador de Selva Trágica assume a posição de narrador-
jornalista, pois, leva o leitor pelas situações, como se fosse sob a lente de uma 
câmera, registrando as ações da narrativa, que foram construídas 
discursivamente por ele, porém, com o distanciamento típico do narrador pós-
moderno. 
 
 
4. IDENTIDADES CULTURAIS NA FRONTEIRA ATRAVÉS 
DAS VOZES NARRADAS 
 
 Segundo as concepções de sujeito de Bakhtin (1997), o sujeito nasce 
dentro de uma classe social, em um tempo, em um lugar, uma pátria, e só essa 
localização social e histórica do homem o torna real e lhe determina o conteúdo 
da criação da vida e da cultura e não como sendo um organismo biológico 
abstrato. Desta forma, o sujeito é transformado e construído discursivamente, 
por meio de trocas e diálogos sociais e culturais.  
 Na mesma linha se encontram as postulações de Stuart Hall sobre a 
identidade nacional, que para ele não é algo com a qual nós nascemos, mas 
são formadas e transformadas no interior da representação e as culturas 
nacionais são compostas por instituições culturais, tanto como por símbolos e 
representações, sendo as culturas nacionais um discurso – “um modo de 
construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a 
concepção que temos de nós mesmos.” (HALL, 2001, p. 51). Nesses termos, 
quando constroem sentidos sobre a nação, as culturas nacionais constroem 
também identidades, pois constroem significados com os quais podemos nos 
identificar.  Identidade, portanto, é também construída pela alteridade. Portanto, 
para Hall, a nação não é apenas uma entidade política, mas algo que produz 
sentidos: um sistema de representação cultural e, o sujeito dentro desta 
concepção não é apenas cidadão de uma nação, mas sim, parte de uma ideia 
da nação tal como é representada em sua cultura nacional.  
 Percebe-se em Selva Trágica, na rotina dos mineiros, esses 
entrecruzamentos culturais, como é narrado no forte costume do consumo do 
tereré, o mate frio e refrescante, e na utilização dos vocábulos guaranis e 
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castelhanos para descrever coisas referentes a esta rotina, como se vê na 
passagem abaixo: 
 

O dia do mineiro, peão cortador de erva, começa no meio da 
noite, às três e trinta. A mata, os bichos, os caminhos, as aves 
dormem ainda e o mineiro estremunha. Cansado da véspera e 
das muitas vésperas. Prepara o tereré, enrola nos pés a 
plantilla, bebe tereré, calça as botas de couro, bebe tereré, 
calça as botas de couro, bebe tereré, come bocados da comida 
sobrada da tarde anterior, bebe tereré e mergulha no caatim. 
(DONATO, 2011, p. 27, grifo nosso) 

  
 A repetição da descrição de beber tereré aponta quão forte era esse 
costume na cultura dos mineiros, apontando para a relação entre o costume e 
a infiltração da cultura guarani e paraguaia em território brasileiro, mostrando a 
forte presença do “outro lado do rio”, mesmo que politicamente se quisesse 
acreditar num Brasil unificado, apegando-se à ilusão de que a Guerra do 
Paraguai havia eliminado quaisquer traços culturais que poderiam haver nos 
territórios que antes pertenciam ao país vizinho.  
 Já a utilização dos vocábulos para a descrição da rotina pode ser vista 
na seguinte passagem: 
 

Caminha tonto de sono, agoniado e sombrio. Enquanto a noite 
se desmancha no dia ainda distante, essa tristeza escorre 
pelos caminhos, remansa no largo central da vaqueria e de 
novo se espalha e flui pelos tapê-hacienda e destes ao tapê-
poi, trilhas furadas no mato até a mina – a ilha da erva-mate no 
mar verde da selva. (DONATO, 2011, p. 27-28, grifo nosso.) 
 

 Os vocábulos grifados significam, respectivamente, o rancho central, o 
caminho de casa ou caminho-mestre e trilhos que cortam o tapê-hacienda em 
todas as direções e sua significação dentro da obra pode ser lida como essa 
presença alheia na cultura brasileira, mostrando a região como pertencente a 
um país que não lhe unificava ou homogeneizava, pois, à diversidade cultural 
típica da região de fronteira, se adicionava o fato de que muitos cidadãos 
paraguaios eram trazidos ao Brasil para trabalharem nos ervais, desta forma, a 
cultura dos dois países se entrecruzava, negociando identidades e poderes 
culturais.  
 Negociar as identidades se transforma para as personagens da narrativa 
item de sobrevivência, e desta forma, o entrecruzamento das culturas nacionais 
é constante. Neste sentido o autor de Selva Trágica enfatiza uma reflexão 
contemporânea: "'fronteiras nos seguram, fronteiras nos autorizam'.  Não são 
limites, nem demarcações, nem divisas, nem territórios. São fronteiras, zonas 
limítrofes". (Projeto Fronteiras, 2001).  
 No contexto de Selva Trágica (2011), portanto, brasileiros e paraguaios 
não são apenas membros de uma entidade política – Brasil ou Paraguai – são 
parte de uma ideia de nação, mas, sendo uma cultura nacional um discurso – 
um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto suas ações 
quanto a concepção que têm de si mesmos – poderia estar suscetível a 
mudanças provenientes de choques com outras estruturas de poder cultural.  
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Hall sugere que, ao invés de pensar as culturas nacionais como 
unificadas, dever-se-ia concebê-las como constituintes de um “dispositivo 
discursivo que representa a diferença como unidade ou identidade”. (HALL, 
2001, p. 62). Atravessadas por divisões e diferenças externas arraigadas, são 
apenas unificadas através do exercício de diferentes formas de poder cultural. 
Por meio da costura das diferenças. 
 As identidades representadas em Selva Trágica são identidades 
culturais não-fixas, suspensas, em transição, entre diferentes posições, que 
retiram seus recursos, ao mesmo tempo, de diferentes tradições culturais. São 
personagens que se traduzem, pois quebram o falso dilema de se ter que 
escolher entre retornar e preservar as raízes ou assimilar-se totalmente dentro 
da nova cultura. A Tradução, no sentido de Hall (2001) é um processo que 
descreve as formações de identidade que atravessam e intersectam as 
fronteiras naturais, formado por pessoas que foram dispersas para sempre de 
sua terra natal, mas que ainda retêm fortes vínculos com seus lugares de 
origem e suas tradições, sem a ilusão de um retorno ao passado.  

No que se refere à tradução, a esperança de retorno à terra natal é 
presente em muitas personagens, porém, a opressão que sofrem e o desejo de 
libertação do sistema semiescravo em que vivem, bem como a hibridez da 
fronteira une as personagens em uma cultura talvez mais parecida entre si do 
que ao resto do país. Os personagens da narrativa, por serem residentes em 
uma região de fronteira, estão em constante trocas entre o eu e o outro, e 
vivenciando o choque e a tradução de culturas. Os trabalhadores da 
Companhia caminham em busca de novos ervais, adentrando um dos lados da 
fronteira buscando novas fontes de exploração natural, mostrando o cotidiano 
de lutas e sofrimento de pessoas à margem – homens pobres e as mulheres 
desses homens pobres, retratando, a todo momento, as relações de 
opressão/resistência estabelecidas entre eles e o sistema opressor da erva-
mate, numa constante troca e negociação de identidades transformadas no 
interior da representação. 

No fragmento abaixo, percebe-se que a única forma de ameaçar a 
Companhia era por meio do relato do que realmente acontecia nos ervais, pois 
descreve a fala de uma personagem frente ao assassinato de um jornalista, 
que estava na cidade para investigar e levar aos centros consumidores as 
condições dos ervais: 

 
Pois aí está, moço. É como lhe disse, não é mesmo? Vejam só! 
Estivemos aqui a noite inteira. Oito homens falando de brigar. 
Só você não tinha armas e não queria luta. Logo de você que a 
Companhia teve mais medo! Pensaram que os seus escritos 
seriam pior do que os nossos tiros. (DONATO, 2011, p. 57) 

 
O narrador em Selva Trágica traz para o centro da narrativa essas 

tensões decorrentes da hibridez marcada na região fronteiriça, as trocas 
culturais, a negociação de identidades e a opressão imposta pelas várias 
formas de poder cultural. Desta forma, buscar compreender o modus vivendi 
observado no perfil dos sujeitos-personagens para resistir ao espaço opressivo, 
pode ser também parte de uma reflexão acerca de nossa própria resistência 
enquanto sujeitos na sociedade contemporânea, pois, acredita-se que a obra, 
como postulou Candido (2011), é, além de fruto de tensões sociais, meio de 
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identificação e consequente mobilização por parte da sociedade que se vê nela 
também. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 Na região de fronteira em que foi ambientada a narrativa há a presença 
de várias vozes, advindas de também distintas identidades nacionais, que, por 
sua vez, são formadas no interior da representação, desta forma, o narrador, 
ao trazer tais representações para a narrativa, mostrou a hibridez da região por 
meio de vocábulos do guarani e castelhano, mostrando nas falas das 
personagens as trocas culturais que as permeiam. Por se basear em relatos 
alheios, pois, o narrador enuncia de um outro lugar social que não o de 
aconchavado da Companhia, e de outro lugar geográfico – São Paulo, e não 
Mato Grosso, o narrador em Selva Trágica assume o distanciamento do 
narrador pós-moderno que, numa primeira hipótese, deseja extrair de si a ação 
narrada, se assemelhando a um repórter ou um espectador. Assim, o narrador 
de Selva Trágica assume a posição de narrador-jornalista, pois, leva o leitor 
pelas situações, como se fosse sob a lente de uma câmera, registrando as 
ações da narrativa, que foram construídas discursivamente por ele, porém, com 
o distanciamento típico do narrador pós-moderno. 
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RESUMO  
 
O tema da memória vem sendo bastante abordado na Literatura 
Contemporânea, sobretudo em sua prosa, seja através de um narrador que 
discorre sobre as suas memórias individuais; seja através de um narrador 
que trata de uma memória coletiva, relacionada a traumas ou a questões 
da identidade. Interessa-nos, aqui, investigar o modo como a Literatura 
trabalha as escritas da memória e os procedimentos que usam os 
escritores para abordar este tema.  Para tanto, utilizamos como objeto de 
estudo o romance Leite Derramado de Chico Buarque, publicado em 2009. 
Nele, temos a história de vida de Eulálio d’Assumpção, que nos é 
apresentada por meio de um monólogo proferido por ele próprio, que é 
também o narrador do texto. Este narrador resgata as suas memórias 
familiares que nos vêm fragmentadas como num misto de desordem 
estrutural e cronológica típica de lembranças encontradas em fundo de 
gaveta. Ao construir um narrador que tenta resgatar a memória de sua 
própria vida, Chico Buarque cria um romance de cunho memorialista. O 
presente trabalho objetiva, assim, analisar discursivamente a maneira 
como o autor trabalha a escrita da memória em Leite Derramado, 
investigando os procedimentos de que ele se vale para construir um 
romance memorialista.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: memória fragmentada; escrita; narrador. 



 

 434 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

RETALHOS DE  
LEMBRANÇAS: UM  
ESTUDO SOBRE A  
(DES)CONSTRUÇÃO  
DA ESCRITA DA  
MEMÓRIA EM  
LEITE DERRAMADO 
Carolina Chebel (UFF) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Memória. Do latim memoria, substantivo feminino que designa a 
faculdade pela qual o indivíduo conserva ideias ou imagens, ou as recorda. 
Mecanismo complexo da psicologia humana e tema bastante instigante, a 
memória é abordada e estudada em diversas áreas, como a filosofia, a 
psicologia e, sobretudo, a psicanálise. Ela é também um tema recorrente na 
Literatura, que a aborda de diversas formas, seja através de um narrador que 
discorre sobre as suas memórias individuais, seja através de um narrador que 
trata de uma memória coletiva, relacionada ao trauma ou à questão da 
identidade. 

RESUMO: O tema da memória vem sendo bastante 
abordado na Literatura Contemporânea, sobretudo em 
sua prosa, seja através de um narrador que discorre 
sobre as suas memórias individuais; seja através de um 
narrador que trata de uma memória coletiva, relacionada 
a traumas ou a questões da identidade. Interessa-nos, 
aqui, investigar o modo como a Literatura trabalha as 
escritas da memória e os procedimentos que usam os 
escritores para abordar este tema.  Para tanto, utilizamos 
como objeto de estudo o romance Leite Derramado de 
Chico Buarque, publicado em 2009. Nele, temos a 
história de vida de Eulálio d’Assumpção, que nos é 
apresentada por meio de um monólogo proferido por ele 
próprio, que é também o narrador do texto. Este narrador 
resgata as suas memórias familiares que nos vêm 
fragmentadas como num misto de desordem estrutural e 
cronológica típica de lembranças encontradas em fundo 
de gaveta. Ao construir um narrador que tenta resgatar a 
memória de sua própria vida, Chico Buarque cria um 
romance de cunho memorialista. O presente trabalho 
objetiva, assim, analisar discursivamente a maneira como 
o autor trabalha a escrita da memória em Leite 
Derramado, investigando os procedimentos de que ele se 
vale para construir um romance memorialista. 
 
PALAVRAS-CHAVE: memória fragmentada; escrita; 
narrador. 
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Interessa-nos, aqui, exatamente essa questão, o modo como a Literatura 
trabalha as escritas da memória e os procedimentos que usam os escritores 
para abordar este tema. Investigaremos, nesse sentido, de que maneira as 
narrativas literárias, mais especificamente o romance memorial, trazem à baila 
os relatos da vida de um determinado indivíduo, relatos que compõem a sua 
história e formam a sua memória pessoal. Para tanto, utilizamos como objeto 
de estudo o romance Leite Derramado de Chico Buarque, publicado em 2009. 

Em Leite Derramado, temos a história de vida de Eulálio d’Assumpção, 
um homem que tinha status, oriundo de família abastada e renomada na época 
do Império, que vai vendo toda a fama, o prestígio e o dinheiro escorrerem por 
suas mãos a fora por não ter nelas nem a força e nem a sabedoria suficientes 
para agarrá-los consigo. Através de um monólogo proferido pelo narrador do 
texto, ele, que é também o personagem principal desta trama, nos dá a ver as 
suas memórias familiares, que nos vêm em um misto de desordem estrutural e 
cronológica típica de lembranças resgatadas em fundo de gaveta. 

Quem fala na obra é um ancião em uma cama de hospital que, a espera 
da sua morte e sem ter mais o que fazer; apela, através do seu discurso, a um 
interlocutor que ora será alguma enfermeira, ora será sua própria filha e 
sempre seremos nós leitores. Neste apelo em direção ao outro que funciona 
como uma tentativa de mantê-lo socialmente vivo, o narrador começa a contar 
a história de sua linhagem. Resgatando suas memórias num esforço de 
cristalizar-se a si no tempo, no espaço e na memória do outro; este narrador 
personagem desfia a saga de sua família que vai desde seus ancestrais 
ilustres à decadência completa de seus descendentes e dele próprio. 

Ao criar um narrador que tenta resgatar a memória de sua própria vida, 
Chico Buarque cria um romance de cunho memorialista. E, por essa razão, a 
escolha desse romance como objeto de análise para estudar a abordagem do 
tema da memória individual dentro da Literatura é pertinente. O presente 
trabalho tem como objetivo evidenciar a maneira como o escritor Chico 
Buarque trabalha a escrita da memória dentro do romance Leite Derramado, 
investigando os procedimentos de que ele se vale para construir um romance 
memorial. 

A figura do narrador é de fundamental importância para entender o modo 
como Chico Buarque trabalha a escrita da memória no romance. Isso porque é 
o narrador o principal mecanismo usado pelo escritor para escrever sobre a 
busca do passado. No romance, Chico Buarque dá voz a Eulálio d’Assumpção 
que extrapola o papel de personagem principal da trama, assumindo também o 
papel de narrador da mesma.  

Já pelo nome com que esse narrador-personagem será batizado, 
podemos perceber a importância que ele terá para a construção da narrativa. O 
nome Eulálio nos remete ao substantivo eulalia, que significa dicção fácil. 
Nesse sentido, podemos considerar que Eulálio é aquele que fala, que tem boa 
dicção. E, no romance, é exatamente isso que ocorre. Eulálio é o único que fala 
dentro na narrativa, e faz isso sem parar, em uma verborragia frenética. Mesmo 
quando temos acesso às falas das demais personagens, o temos por meio do 
discurso indireto que é proferido exclusivamente pela boca do próprio Eulálio. 
Nesse sentido, este narrador criado por Chico Buarque é o único detentor dos 
fatos narrados, e, por essa razão, é exclusivamente através de sua voz que 
nós, leitores, temos acesso à história. Já aí, tomamos consciência do alto grau 
de subjetividade que terá a narrativa que nos será conferida, pois teremos 
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acesso apenas ao ponto de vista de Eulálio sobre os fatos que se sucederam, 
não tendo nenhuma outra versão da história. 

Eulálio é, portanto, aquele que fala. Em sua cama, no hospital, ele passa 
o romance inteiro a falar; ora reclamando, com alguma enfermeira, a respeito 
do modo como é tratado; ora resgatando a memória de seu passado, que o 
tornou um indivíduo solitário e melancólico.  

O enredo do romance surge a partir das rememorações do narrador. As 
lembranças recordadas são sempre aquelas referentes aos acontecimentos 
passados que marcaram, de alguma forma, a sua vida. Nesse sentido, pode-se 
entender que essas lembranças relatadas são selecionadas de acordo com o 
valor afetivo que possuem. A memória é, então, de caráter subjetivo e a 
narrativa memorialista é contada sob o eco de um tom passional.  

O discurso de Eulálio sobre suas lembranças passadas é a única forma 
de nós, leitores, acessarmos as suas memórias. Acontece que o mecanismo da 
memória humana nunca resgata as lembranças de maneira inteira, cronológica. 
As lembranças evocadas pela memória surgem sempre de maneira 
fragmentada, não respeitando a ordem em que os acontecimentos se deram. E 
é dessa forma que os acontecimentos evocados pela memória de Eulálio nos 
surgem: 

 
Por isso toda noite eu a esperava à janela do quarto, e Matilde 
não vinha, não vinha, aos nossos encontros furtivos Matilde 
nunca faltou. E já no limite da minha esperança, eis que ela 
pisava a relva do jardim na ponta dos pés, e eu descia com o 
coração na boca para lhe abrir a porta da cozinha. E ela se 
encostava na parede da cozinha, a me arregalar os olhos 
negros, mas se calhar essa cena se passava quando ainda 
nem éramos casados, e não no tempo das coisas que eu vinha 
narrando. Não é culpa minha se os acontecimentos às vezes 
me vêm à memória fora da ordem em que se produziram. É 
como se, a exemplo da correspondência do doutor Blaubaum, 
algumas lembranças me chegassem de navio, e outras já pelo 
correio aéreo. (BUARQUE, 2009, p. 187, 188; grifo meu.)  

 
E realmente não é culpa de Eulálio se os acontecimentos surgem em 

sua memória fora da ordem em que se deram. As lembranças do passado 
convivem com as lembranças do presente na memória humana. E é por essa 
razão que os acontecimentos passados podem, frequentemente, se misturar 
com os acontecimentos presentes. 

Dessa maneira, a rememoração dos acontecimentos passados segue o 
fluxo de consciência do narrador, o que constitui um resgate alinear das suas 
lembranças. Por essa razão, Eulálio mistura a ordem dos acontecimentos e 
acaba narrando uma cena que aconteceu em um passado distante – os 
encontros furtivos entre ele e Matilde quando ainda não eram casados – como 
continuação de um desejo de que Matilde voltasse – num tempo mais recente.  

A memória de Eulálio, assim como a memória de qualquer ser humano, 
é alinear e fragmentada. Ela não evoca as lembranças dos acontecimentos na 
ordem em que esses se deram, mas sim na ordem em que eles se justificam 
serem resgatados, na medida em que o narrador vai precisando deles para 
construir o seu relato.  
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Entretanto, ao criar Eulálio d’Assumpção, Chico Buarque não cria um 
narrador que possui uma memória comum, saudável. É sabido que no 
momento em que narra suas memórias, Eulálio encontra-se com cem anos, 
senil em uma cama de hospital, vítima de um acidente caseiro que o deixou 
sem andar. A memória de Eulálio é debilitada não só por sua idade avançada, 
mas também por sua condição de saúde. 

Eulálio se constitui como aquele narrador que, não raro, esquecerá os 
fatos que está narrando. Ele esquece o nome das pessoas com quem fala, o 
nome das pessoas sobre quem fala, esquece a ordem em que determinados 
eventos foram produzidos, e o nome das pessoas que participaram dos 
eventos que narra. . Sobre o mecanismo psíquico do esquecimento, Sigmund 
Freud afirma que: 

 
Afeta, em particular, o uso dos nomes próprios e se manifesta 
da seguinte maneira. Em meio a uma conversa, vemo-nos 
obrigados a confessar à pessoa com quem falamos que não 
conseguimos descobrir um nome que desejaríamos mencionar 
naquele momento. (FREUD, 1976, p. 275) 

 
E é exatamente esse processo que ocorre com Eulálio. Um exemplo de 

esquecimento que é recorrente no romance é o fato de Eulálio jamais lembrar o 
nome da enfermeira que cuida dele e por quem ele nutre enorme afeto. “Veja 
só, nesse momento olho para você e fico até sem graça de perguntar seu 
nome de novo.” (BUARQUE, 2009, p. 14), ou ainda “Os enfermeiros aqui são 
rancorosos, com exceção daquela moça, no momento não me vem o nome 
dela.” (BUARQUE, 2009, p. 101).  A enfermeira, que não será nomeada no 
romance justamente pelo fato de o narrador não conseguir recordar o nome 
dela, faz parte das relações recentes de Eulálio. E, segundo o próprio narrador, 
o espaço de sua cabeça para registrar eventos e pessoas relacionadas ao 
tempo presente e futuro é bem menor que o espaço conferido às pessoas de 
suas relações do passado. 

 
Ao passo que o tempo futuro se estreita, as pessoas mais 
novas têm de se amontoar de qualquer jeito num canto da 
minha cabeça. Já para o tempo passado tenho um salão cada 
vez mais espaçoso, onde cabem com folga meus pais, avós, 
primos distantes... (BUARQUE, 2009, p. 14.) 

 
As lembranças do passado são muito mais vivas na memória de Eulálio que as 
lembranças do presente. E esse tipo de comportamento da memória é bastante 
característico do Alzheimer, doença degenerativa do cérebro que produz a 
perda progressiva da capacidade de pensar e memorizar. 

O fato de Eulálio não lembrar que se encontra internado em um hospital 
também constitui outro esquecimento muito frequente dentro do romance. São 
inúmeras as vezes em que ele se esquece que se encontra internado e pensa 
estar em casa, e nesses momentos, frequentemente imagina-se perto de entes 
que já partiram; como seu pai, sua mãe, e sua mulher Matilde; em lugares em 
que conviveu com eles.  

 
Copacabana se assemelhará a Chicago, com policiais e 
gangsters trocando tiros pelas ruas, e ainda assim dormirei de 
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portas abertas. Pouco importa que entrem meliantes pela 
minha casa, e mendigos e aleijados e leprosos e drogados e 
malucos, contanto que me deixem dormir até mais tarde. 
Porque todo dia é isso, acordo com o sol na cara, a televisão 
aos berros, e já compreendi que não estou em Copacabana. 
(BUARQUE, 2009, p. 49; grifo meu) 

 
É o que se observa no trecho acima, em que Eulálio, por um lapso da 

memória, esquece que está no hospital e imagina-se em seu Chalé em 
Copacabana, onde viveu os poucos anos de casado com sua mulher. É 
interessante notar que o Chalé foi um lugar extremamente querido por Eulálio 
pelo fato de evocar as lembranças do tempo em que viveu com Matilde, o que 
demonstra que o narrador só se esquece do fato de estar internado em um 
hospital para imaginar-se em um lugar que ele considera melhor. 

Além de ter a narrativa comprometida por esses lapsos de 
esquecimento, o narrador também comete alguns equívocos fazendo algumas 
confusões sobre os fatos narrados e misturando assuntos. É o que se observa 
no fragmento abaixo:  

 
Quem sabe Maria Eulália não se culpava até mesmo por ter 
nascido menina, julgando que eu contava com um herdeiro. 
Mas ainda que assim fosse, ela já me havia recompensado 
com o Eulalinho, que virou um filho para mim. (...) Ensinei-o a 
ler, arranjei-lhe uma bolsa de estudos no meu antigo colégio de 
padres onde meu nome ainda abria portas. Apeguei-me ao 
garoto, que malgrado o Palumba no nome e as feições um 
tanto rústicas, pertencia com certeza à minha estirpe. (...)  Eu o 
levava de calças curtas ao Senado, fiz fotografá-lo na tribuna 
de onde seu bisavô tantas vezes discursou. O garoto não 
largava os livros de História, enchia a mãe de orgulho com as 
notas do boletim. (...) E um dia veio me comunicar que se 
tornara comunista. Que seja, falei comigo. Se vier o 
comunismo, Eulálio d’Assumpção Palumba  chegará 
provavelmente a algum bureau político (...). Mas em vez do 
comunismo veio a Revolução Militar de 1964, então tratei de 
lhe lembrar nossas relações de família com as Forças Armadas 
(...). Mas na sua pouca idade, Eulálio ainda era vulnerável à 
influência de gente insensata, talvez mesmo de uns padres 
vermelhos. (...) Uma noite carregou suas tralhas numas 
mochilas, e minha filha entrou em desespero, disse que ele 
tinha partido para a vida clandestina. (...) Tempos depois nos 
telefonaram para buscarmos uma criança no hospital do 
Exército, era o filho do Eulálio e de uma sua comparsa que 
pariu na prisão. Esse Eulalinho criei como se fosse um filho, 
ensinei-o a ler, matriculei-o no colégio de padres onde meu 
nome abria portas, fiz fotografá-lo de calças curtas no senado. 
Desde o princípio se mostrou um aluno sagaz, interessado em 
História do Brasil, discutia com seus professores de igual para 
igual, e um dia virou comunista. Diz minha filha que ele foi 
morto na cadeia, mas disso não se tem certeza, só sei que me 
telefonaram para buscar seu filho no hospital do Exército. Esse 
Eulalinho criei como se fosse um filho, ensinei-lhe a abrir as 
portas, fiz fotografá-lo de calças curtas com padres vermelhos, 
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mas o sabor do remédio estava estranho. (BUARQUE, 2009, p. 
125-127) 
 

Aqui, o narrador começa falando de sua filha e termina confundindo as 
histórias de seu neto, bisneto e tataraneto. A memória debilitada de Eulálio fica 
evidente no fragmento. O narrador perde a sua linha de raciocínio enquanto 
falava de sua filha e passa a falar da história de seu neto, emendando um 
assunto no outro. Ao passar a falar de seu neto, Eulálio confunde as histórias 
deste com as de seu bisneto e tataraneto, narrando como se essas três 
histórias fossem uma só. Além de ter a sua memória afetada pela senilidade, 
ela ainda é prejudicada pelo uso de sedativos, já que o narrador, nesse trecho, 
está sob efeito de remédios que o fazem se confundir. 

Nesse sentido, põe-se em dúvida a credibilidade deste narrador e dos 
fatos narrados por ele. Isso porque fica evidente para nós leitores, que, muitas 
vezes, a memória de Eulálio falha, e nesse sentido, não há como crer em tudo 
aquilo que é dito por ele. O próprio Eulálio tem consciência de que sua 
memória não é confiável: 

 
Agora imagine a sua avó o que diria, neta casada com filho de 
imigrante e bisneto comunista da linha chinesa. Esse seu filho 
engravidou outra comunista, que teve um filho na cadeia e na 
cadeia morreu. Você diz que ele próprio morreu nas mãos da 
polícia, e com efeito tenho vaga lembrança de tal assunto. Mas 
lembrança de velho não é confiável, e agora estou seguro de 
ter visto o garotão Eulálio ainda outro dia, forte toda a vida. (...) 
Você deve estar fazendo confusão com o outro (...). Mas 
aquele, se não me engano era filho do Eulálio garotão com a 
moça do umbigo, minha cabeça às vezes fica meio embolada. 
É uma tremenda barafunda. (BUARQUE, 2009, p. 38 e 39; grifo 
meu.) 

 
 O fato de o próprio narrador afirmar que a sua memória não é confiável 
compromete ainda mais a credibilidade da narrativa. Como poderemos 
acreditar nos relatos de Eulálio se nem ele mesmo os acredita? A dúvida 
sempre permanecerá na consciência de nós leitores. Discernir entre o que foi 
um fato do que é uma invenção ou desejo de Eulálio nos será uma tarefa árdua 
e nem sempre possível, já que ele é um narrador senil, cuja memória não é 
confiável. Eulálio sabe que nem tudo o que ele afirma aconteceu de fato, e, 
nesse sentido, nós leitores não temos como avaliar até que ponto pode-se 
acreditar no que é narrado. 
 

(...) nunca lhe contei esse episódio? Então não leve em conta, 
nem tudo o que eu digo se escreve, você sabe que sou dado a 
devaneios. (...) e por favor me corrija se eu me equivocar aqui 
ou ali. (BUARQUE, 2009, p. 136; grifo meu.) 

 
 Aspectos como esses revelam que a história que o narrador conta pode 
não condizer com verdade dos fatos, não passando de uma invenção sua. 
Nesse sentido, tendo em vista que a credibilidade do narrador costuma ser 
uma questão fundamental dentro de uma narrativa, é interessante notar a 
peculiaridade da construção que Chico Buarque faz de um narrador que tem a 
sua credibilidade comprometida. Ao criar um narrador que pretende discorrer 
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sobre seu passado, mas possui uma memória que não é confiável; Chico 
Buarque acaba desconstruindo a narrativa memorialista convencional, em que 
os fatos passados são recuperados na memória de maneira íntegra e 
relatados, de modo fiel, pelo narrador. 

A credibilidade do relato de Eulálio não está relacionada apenas ao fato 
de ele ser um narrador senil, ela está diretamente ligada, também, às 
características de sua psicologia como personagem. E analisando tais 
características é que podemos perceber nitidamente conceitos bastante 
trabalhados na teoria de Freud como a neurose, a lembrança encobridora, o 
recalque e o trauma.  

Eulálio d’Assumpção é aquele narrador que tenciona narrar lembranças, 
mas que acaba construindo um discurso do esquecimento, já que sua memória 
não o permite lembrar, de modo fiel, das histórias que deseja contar. Sobre 
essa questão do fracasso da memória ao tentar recordar-se de algo, Freud fala 
que: 

 
Pode-se afirmar que a facilidade com que dada impressão é 
despertada na memória não só se dá pela constituição psíquica 
do indivíduo (...), mas também pela atitude favorável ou 
desfavorável de um dado fator psíquico que se recusa a 
reproduzir qualquer coisa que possa liberar desprazer, ou que 
possa subsequentemente levar à liberação de desprazer. 
Assim, a função da memória, que gostamos de encarar como 
um arquivo aberto a qualquer um que sinta curiosidade, fica 
desse modo sujeita a restrições por uma tendência da vontade, 
exatamente como qualquer parte de nossa atividade dirigida 
para o mundo externo. (FREUD, 1976, p. 281) 
 

 Nesse sentido, pode-se entender que o fato de Eulálio não recordar 
determinada situação que deseja contar está diretamente relacionado a sua 
própria vontade de não lembrar, visto que essa recordação pode vir a liberar 
nele algum tipo de desprazer. É evidente que todo esse processo se dá de 
forma inconsciente, visto que Eulálio tenta lembrar, mas não consegue. Esse 
insucesso é que está ligado a uma vontade inconsciente de não lembrar, já que 
determinada lembrança pode causar nele algum tipo de dor. 
 E talvez seja por essa razão que o próprio Eulálio considere a memória 
como uma vasta ferida. Assim ele caracteriza a memória no momento em que, 
reclamando das dores que está sentindo, lembra-se das dores de sua vida e, 
consequentemente, recorda Matilde. 
 

Mas bem antes da doença e da velhice, talvez minha vida já 
fosse um pouco assim, uma dorzinha chata a me espetar o 
tempo todo, e de repente uma lambada atroz. Quando perdi 
minha mulher, foi atroz. E qualquer coisa que eu recorde agora, 
vai doer, a memória é uma vasta ferida. (BUARQUE, 2009, p.  
10; grifo meu.) 

 
As lembranças de Matilde são bastante recorrentes no romance, e 

estão, frequentemente, vinculadas à dor. Talvez seja por essa razão que todas 
as histórias que estão ligadas à lembrança de Matilde sejam sempre tão 
obscuras e incertas. Uma vez que a perda de sua mulher foi atroz, desencavar 
lembranças que remetem a ela provoca dor em Eulálio, e assim ele recalca, na 
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memória, determinados fatos que seriam esclarecedores para que seu 
interlocutor entendesse a sua relação com Matilde. 

Os momentos em que Eulálio se refere à Matilde são geralmente 
marcados por confusões da memória. Falando de sua mulher, é comum que o 
narrador tenha lapsos de memória, esqueça a ordem dos acontecimentos que 
narra, misture o tempo passado com o presente e confunda os fatos. 

 
Eu já a tinha visto de relance umas vezes, na saída da missa 
das onze, ali mesmo na Igreja da Candelária. (...) Mas agora, 
no momento em que o órgão dava a introdução para o 
ofertório, bati sem querer os olhos nela, desviei, voltei a mirá-la 
e não pude mais largar. Porque assim suspensa e de cabelos 
presos, mais intensamente ela era ela em seu balanço 
guardado, seu tumulto interior, seus gestos e risos por dentro, 
para sempre, ai. Então, não sei como, em plena igreja me deu 
vontade de conhecer sua quentura.(...) Estava eu com essas 
fantasias profanas, quando minha mãe me tomou pelo braço 
para a comunhão. (...) Com certo medo do inferno, fui afinal me 
ajoelhar ao pé do altar e cerrei os olhos para receber a hóstia 
sagrada. Quando os reabri, Matilde se virava para mim e sorria, 
sentada ao órgão que não era mais um órgão, era o piano de 
cauda da minha mãe. Tinha os cabelos molhados sobre as 
costas nuas, mas acho que agora já entrei no sonho. 
(BUARQUE, 2009, p. 20 e 21) 

 
É o que ocorre, por exemplo, nesse trecho. Aqui, Eulálio começa falando 

da primeira vez que viu Matilde na igreja da Candelária e, evocando essa 
lembrança, acaba confundindo-se e termina narrando um dia em que Matilde 
tocava no piano de sua mãe, quando já eram casados. 

Nada que se relacione à Matilde é bem explicado no romance. Às vezes, 
nós, leitores, temos até a impressão de que Matilde nunca existiu fora dos 
domínios da mente de Eulálio, sendo uma invenção sua que nunca aconteceu 
na realidade. Isso se dá pelo fato de Eulálio não recordar nenhuma referência 
concreta que comprove a existência de sua mulher. 
O recalcamento de determinada lembrança na memória está diretamente 
relacionado ao processo de desprazer que inconscientemente essa lembrança 
poderá desencadear no indivíduo. Segundo Freud, “entre os vários fatores que 
contribuem para o fracasso de uma recordação ou para a perda de memória, 
não se deve menosprezar o papel desempenhado pelo recalcamento” (FREUD, 
1976, p.281). Nesse sentido, podemos entender que Eulálio fracassa ao tentar 
recordar as lembranças de sua mulher, pois essas recordações causam nele 
desprazer, e a perda dessa memória seria como uma tentativa inconsciente de 
se evitar o sofrimento. 

Segundo a teoria freudiana, o trauma inspira a compulsão pela 
repetição, já que o que se repete é aquilo que não se inscreveu no sistema 
mnêmico, ou seja, aquilo que não foi superado. Desse modo, as recordações 
mais penosas de lembrar, pelo fato de provocarem dor, frequentemente voltam 
à memória, e, por essa razão, acabam sendo repetidas. Por isso, as 
lembranças de Matilde são tão recorrentes dentro do romance, por essa razão 
o assunto Matilde é repetido inúmeras vezes. 
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(...) mas você já deve ter ouvido esta história antes. Com a 
idade a gente dá para repetir velhas lembranças, e as que 
menos gostamos de revolver são as que mais persistem na 
mente com maior nitidez. (BUARQUE, 2009, p. 163) 

 
A evocação à Matilde é repetida a exaustão. São inúmeras as vezes que 

Eulálio fala do dia em que se conheceram, do modo como Matilde era bela, da 
sua pele quase castanha, das versões para o seu desaparecimento, e assim o 
assunto se desdobra em uma repetição sem fim de e sobre Matilde. A perda de 
Matilde é traumática, o assunto ‘Matilde’ é traumático e as recorrentes 
retomadas a esse tema se justificam pelo fato de Eulálio não poder falar 
claramente sobre ele. E é nesse sentido que o texto circula formando uma 
cadeia de repetições acerca do assunto ‘Matilde’. É pelo fato de Matilde 
constituir um tema não superado por Eulálio, pelo fato de ela ser um trauma na 
vida dele que ele não para de falar nela circulando num sem fim de repetições. 
Eulálio justifica essas repetições de histórias sobre Matilde “Mas se com a 
idade a gente dá para repetir certas histórias, não é por demência senil, é 
porque certas histórias não param de acontecer em nós até o fim da vida.” 
(BUARQUE, 2009, p.184), mostrando que as lembranças de Matilde não param 
de se repetir dentro dele. 

E assim a escrita da memória é trabalhada dentro do romance. Para 
construir um romance de cunho memorialista, Chico Buarque se vale da 
construção de um narrador cujo nome Eulálio já determina a sua condição de 
orador exacerbado de sua própria vida. Sem parar de falar um momento 
sequer, Eulálio resgata os retalhos de suas lembranças e emenda uns nos 
outros sem qualquer lógica sequencial de cronologia, formando, assim, a 
imensa colcha de incongruências que será a sua narrativa. 
 Chico Buarque faz de Eulálio o senhor dessa narrativa, mas dá a ele o 
poder da fala só no fim de sua vida, no momento em que essa fala pouco 
valerá. Eulálio, um velho jogado em uma cama de hospital, doente, senil e 
coberto de morfina. Eulálio, um narrador em cuja palavra ninguém acredita. 
 Mas por que razão Chico Buarque resolveu criar esse narrador tão 
diferente, de memória senil e pouco confiável? Fica clara, aqui a intenção do 
autor em criar mais do que um livro de memórias convencional. Através da 
memória senil e falha de Eulálio d’Assumpção, Chico Buarque acaba por 
construir um romance cuja narrativa é de credibilidade duvidosa. Como 
acreditar em Eulálio, um narrador que esconde fatos e inventa versões? 
Quando acreditar em Eulálio, um narrador sujeito a devaneios e divagações? 
São perguntas que o leitor não irá responder. E é nessa construção da escrita 
da memória, com esse narrador de memória retalhada que o autor Chico 
Buarque acaba por desconstruir a narrativa de cunho memorialista 
convencional. 
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RESUMO  
 
Este trabalho está vinculado ao grupo de Pesquisa em Diálogos Literários, 
na linha de Literatura e Ensino, da UNESPAR/FECILCAM. Objetiva 
apresentar resultados de uma pesquisa de campo realizada no ano de 
2008, tendo como amostragem uma turma de 5ª série do Ensino 
Fundamental de uma escola da rede pública estadual, pertencente ao 
núcleo de Goioerê- Pr. Buscou investigar como os estudantes da referida 
turma produziram e inseriram os elementos da narrativa: espaço, narrador, 
personagens e tempo em suas produções, tendo por referência o gênero 
textual conto e o texto A Cinderela, coligido pelos irmãos Grimm, em 
paralelo com o filme A nova Cinderela, produzido por Mark Rosman. 
Trabalhar o gênero textual conto se justifica pelo fato de que a partir de um 
conto narrado é possível observar conteúdos de linguagem escrita, desde a 
sintaxe até a semântica e ainda instigar novas leituras relacionadas a 
outros gêneros. Para a constatação das análises, fundamentou-se em 
alguns autores entre os quais se destacam Gancho (2006), Leite (1987), 
Moisés (1973).  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: literatura; conto; ensino. 
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Andressa Oliva de Souza (FECILCAM) 
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RESUMO  
 
O presente trabalho tem como foco as retomadas, em manifestações 
artísticas distintas, de uma figura mitológica da Grécia antiga. Trata-se do 
legendário Ícaro, jovem que tem sua imagem relacionada ao dramático vôo 
com as asas de cera. Nosso propósito é analisar a intertextualidade dessa 
lenda e da simbologia que a envolve com produções de outras épocas, a 
saber: a pintura que faz parte do acervo do Museu de Arte Antiga em 
Bruxelas, A Queda de Ícaro (1636), de  Peter Paul Rubens, forte expoente 
do Barroco, o poema Ícaro, de Adélia Prado (2010) e a letra da música O 
sonho de Ícaro, da parceria entre o cantor, produtor e multiinstrumentista 
Maurício Pinheiro Reis, mais conhecido como Biafra, e Carlos Roberto 
Piazzoli. Para tanto, a fundamentação teórica será amparada pelos 
pressupostos da Literatura Comparada, em especial nas noções de 
intertextualidade advindas dos estudos de Bakthin.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura; comparativismo; intertextualidade. 
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RESUMO  
 
O enredo de A paixão segundo G.H., de Clarice Lispector, traz à tona o 
desconcerto existencial de G.H., narradora protagonista, ao encontrar-se 
com uma barata. A inquietude causada por esse encontro se reflete nos 
temas abordados pela obra, tais como morte, solidão, Deus, amor. A morte 
surge relacionada às revelações desencadeadas pela epifania. A solidão, 
por sua vez, aparece vinculada à morte e demonstra a incomunicabilidade 
da personagem. Tendo em vista os questionamentos sobre a vida pelos 
quais a personagem passa, esse trabalho visa discutir a presença da morte 
e da solidão, com base na filosofia de Edgar Morin e de Vicente Ferreira da 
Silva, principalmente. Outros autores que se pronunciaram sobre a morte 
também serão convocados. A comunicação se justifica pela importância do 
estudo das temáticas presentes em A paixão segundo G.H.  
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RESUMO  
 
O objetivo principal é analisar a opressão feminina na literatura, tendo 
como corpus literário o conto The dream of an hour (1894), de Kate Chopin. 
Mrs. Louise Mallard recebe a noticia, por meio de sua irmã Josephine e do 
amigo do casal, Richards, de que seu marido Mr. Brently Mallard estaria 
morto, por ocorrência de um acidente da rodovia. Neste momento, Louise 
sente uma inquietação, efeitos difíceis de explicar. Sobe até seu quarto, se 
depara com a janela aberta, e sente uma sensação de liberdade jamais 
sentida. Porém ao final da tarde quando Louise sai do quarto, de tanto 
Josephine insistir, se depara com uma surpresa jamais esperada. Seu 
marido está na porta de casa. O que aconteceu é que houvera então um 
grande mal entendido, pois ele nem passara perto do acidente. Quem 
acaba morrendo então é Louise Mallard, com problemas do coração. A 
metodologia de pesquisa baseia-se na crítica Feminista e seus 
pressupostos teóricos desenvolvidos por ZOLIN e BORDIEU. Pensando no 
conto The dream of an hour como uma obra reveladora que descreve a 
vontade da mulher de se libertar do patriarcalismo, além do sentimento de 
liberdade e êxtase talvez nunca sentido após o casamento, pode-se dizer 
que o conto  trás, através de descrições gritantes, o anseio da mulher do 
século XIX pelo direito de ser livre e se sentir bem mesmo que contra as 
imposições sociais da época, entretanto isto acontece somente após um 
momento de epifania. Desta forma, os resultados dessa análise indicam 
que o casamento foi, para muitas mulheres do século XIX, uma verdadeira 
prisão que as tornava submissas ao marido, não tendo voz para manifestar 
suas vontades e desejos.  
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RESUMO  
 
O discurso histórico e as fontes sobre as quais se sustenta, parecem esconder 
um passado que não existe por si mesmo, mas que foi construído para deleitar o 
ego insaciável de um sujeito unificado, sem as marcas de outros sujeitos, que se 
ampara inalterado no berço da história. A contemporaneidade, contagiada pelos 
ventos que sopram favoravelmente em direção à retomada de fatos obscuros do 
descobrimento e colonização - como de países como o Brasil por exemplo, tem 
nos romances de narrativa histórica, a oportunidade de revisitar as versões 
tradicionais do conceito de identidade coletiva, construídos pelos discursos 
históricos oficiais. Nesta perspectiva, pretendemos nesta comunicação, tecer 
algumas considerações sobre o papel dos Estudos Culturais nas discussões 
concernentes ao conceito de identidade nacional pelas vias dos chamados 
Romances Históricos Contemporâneos de Mediação, especificamente em 
recortes da obra de Antonio Torres (1940-), Meu querido canibal (2001) e Viva o 
povo brasileiro (1984), de João Ubaldo Ribeiro (1941-). Para além disso, o 
estudo aqui em curso origina-se das reflexões construídas a partir de análise do 
Boom literário que assolou o país em seus Quinhentos anos de colonização e 
dos discursos que erigiram as bases históricas sobre esse processo nos livros 
de História que tematizam esse episódio no Brasil. Para essas discussões, 
tomamos os estudos de Canclíni (2003), Cunha (2000), Guillén (1998), Hall 
(2006),  Hutcheon (1998), Seidel (2008), entre outros,  pois entendemos que as 
obras desses autores contribuem significativamente para as discussões aqui 
encetadas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: identidade nacional; estudos culturais; romances de 

mediação. 
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RESUMO  
 
Esta pesquisa tem como foco o estudo da obra de Cruz e Sousa, poeta de 
singularidade lírica e precursor do movimento simbolista no Brasil. 
Vinculado a essa estética, abusou dos recursos sinestésicos, em especial 
das sinestesias visuais no tocante ao uso das cores, sobretudo numa 
recorrência característica deste movimento que é o uso da cor branca. Ele, 
sem dúvida, inovou seu processo criativo, ainda preso aos moldes 
parnasianos, para uma poesia de estrutura mais livre e repleta em 
sugestões sensoriais que conferem sentidos ampliados aos seus textos. O 
estudo voltado a esta particularidade terá por base as noções da estilística 
de Guiraud (1970) e Monteiro (1991). Também destacamos a importância 
da contribuição de Pound (2003) sobre os recursos de um texto poético, 
além de Candido (1999, 2006), Bosi (2000) e Paz (1982) para a 
fundamentação crítica e analítica dos poemas.  
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RESUMO  
 
O presente trabalho apresenta como objetivo a identificação dos aspectos 
românticos na representação da personagem principal na obra Dona 
Guidinha do Poço, de autoria de Manoel de Oliveira Paiva, escrita em 
1891, mas publicada postumamente em 1952, graças às pesquisas da 
crítica literária Lúcia Miguel Pereira. O romance de cunho naturalista 
reporta-se à sociedade patriarcal do século XIX, na qual os homens 
dominam e as mulheres vivem submissas a eles. Contrapondo-se a isso, 
há a personagem Guida, inspirada em uma personagem real, que 
demonstra autenticidade, exercendo grande poder e influência na 
sociedade onde vive. Mesmo construída de acordo com os moldes 
naturalistas, percebemos na personagem atitudes de uma heroína 
romântica uma vez que, ao se apaixonar pelo sobrinho de seu marido, 
Secundino, torna-se meiga e amável. Assim, com base nas leituras teóricas 
de Bosi (1994), Freyre (2000), Falci (2001), Oliveira (2005), entre outros, 
será feita uma análise de tais aspectos românticos presentes no romance.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: romance naturalista; representação feminina; traços 

românticos. 
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RESUMO  
 
A infância sempre foi um dos temas preferidos de poetas líricos em todos 
os tempos com produções marcadas pela subjetividade que, muitas vezes, 
confundem as lembranças carregadas de poesia na elaboração do poema. 
Para apresentação dessa temática, pretendemos analisar 
comparativamente alguns poemas do livro Caminhos in Versus e Prosas 
IV, Antologia Literária de Autores Mourãoenses (2006) e também poemas 
de Cora Coralina.Bachelard(1996, p. 156) afirma que “O devaneio, voltado 
para a infância permite-nos condensar num único lugar a ubiqüidade de 
nossas mais caras lembranças.” Considerando as reflexões do autor, 
notamos a importância da infância na vida e por consequência na lírica, 
uma vez que os tempos de criança estão presentes em nós a vida toda.  A 
base teórica será voltada tanto ao campo da Literatura Comparada de 
Nitrini (1997) e Carvalhal (2003) e nos preceitos analíticos para o estudo do 
poema de Candido (2008), como nas reflexões de Paz (1982) sobre a 
lírica, nos estudos sobre a simbologia de Chevalier e Gheerbrant (1982) e 
nas reflexões sobre a infância de Bachelard (1996).  
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“a literatura é um exercício de pensamento;  
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