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APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO 
 
Com grande satisfação, temos a honra de apresentar os Anais do 3º Encontro de Diálogos 
Literários: um olhar para a intertextualidade. O evento foi realizado em setembro do ano passado, 
mas só agora – por conta dos atrasos e imprevistos que todos bem conhecem – conseguimos 
finalizar esta publicação e trazê-la ao ar. Esperamos que a qualidade do material apresentado 
compense a demora, e desde já aproveitamos para agradecer a paciência de todos aqueles que 
contribuíram para a realização do evento e esperavam pela publicação de seus artigos. 
 
Ao longo de 566 páginas, os 63 artigos aqui reunidos abarcam contribuições de 8 estados do 
Brasil: Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul e São Paulo, representados por 18 instituições de Ensino Superior: FAMMA, FATEC, 
IFF, UEL, UEM, UERJ, UFAM, UFMS, UFPA, UFPR, UFRN, UFSM, UNESP, UNESPAR, UNICENTRO, UPM, 
USP e UTFPR.  
 
Esses números dão uma dimensão do crescimento do evento desde sua primeira edição. O Grupo 
de Pesquisa em Diálogos Literários optou por realizar o encontro durante três anos consecutivos: 
2012, 2013 e 2014. No primeiro, tivemos 32 artigos (de 72 trabalhos apresentados); no segundo, 
38 artigos (de 96 trabalhos apresentados); neste terceiro, 148 trabalhos apresentados (entre 
comunicações e minicursos) resultaram, como já observamos, em 63 artigos. Para além do 
número crescente, a diversidade das instituições de origem dos autores é notável: desde a 
primeira edição do evento, ainda que não ultrapassando a marca de 300 participantes, temos 
contado com colaboradores de todas as regiões do país, o que foi ainda mais evidenciado nesta 
terceira edição. Tal dado, aliado ao fato de sempre trazermos palestrantes não apenas do Paraná, 
mas também de outros estados brasileiros, nos permite afirmar, como orgulho, que, mesmo 
trabalhando com condições limitadas no tocante à estrutura física e ao financeiro, o Encontro de 
Diálogos Literários nada deixa a desejar aos congressos de abrangência nacional realizados por 
todo o país. Se tal constatação se faz possível, mais uma vez temos que agradecer a todos que 
têm colaborado e prestigiado nosso evento. 
 
Antes de finalizar esta apresentação, algumas observações são necessárias. A primeira delas diz 
respeito à periodicidade do evento: a quarta edição do Encontro de Diálogos Literários será 
realizada em 2016, e, a partir daí, o manteremos como um evento bianual. Essa mudança decorre 
do fato de estarmos trabalhando com uma demanda cada vez maior. Como todos os envolvidos na 
organização desenvolvem diversas atividades paralelas, a insistência em realizar o encontro 
anualmente poderia implicar em perda de qualidade e organização. Portanto, desde já, 
antecipamos o convite a todos para o 4º Encontro de Diálogos Literários, no ano que vem. 
 
As demais observações dizem respeito, especificamente, a estes Anais: em primeiro lugar, como 
nas edições anteriores, deixamos a cargo dos autores a responsabilidade sobre os conteúdos e 
revisão dos textos divulgados. Em segundo lugar, continuamos mantendo a disposição dos artigos 
levando em conta os simpósios realizados no evento: no sumário, portanto, os simpósios 
aparecem dispostos em ordem alfabética, e dentro de cada simpósio, também em ordem 
alfabética, estão reunidos os títulos de seus respectivos artigos. Por fim, ao contrário dos Anais 
anteriores, optamos por manter, neste terceiro, apenas os artigos completos (com os respectivos 
resumos inseridos no próprio arquivo, como de costume). Nas duas primeiras edições, além dos 
artigos, publicamos também os resumos de todos os trabalhos apresentados. A partir de agora, 
então, os resumos de todas as apresentações ficam disponíveis apenas no Caderno de resumos, 
publicado antes da realização do evento. 
 
Alguns agradecimentos já foram esboçados nas linhas acima, mas gostaríamos de finalizar esta 
apresentação agradecendo mais uma vez: a todos que têm apoiado na organização, a todos que 
têm contribuído trazendo trabalhos e discussões que nos permitem, cada vez mais, compreender o 
que é a literatura, a todos que têm prestigiado o evento e tornado possível a sua realização, nosso 
muito obrigado! Estes Anais simbolizam mais um fruto do trabalho que temos desenvolvido em 
conjunto. Aproveitem a leitura! 
 

Comissão Organizadora do 3º Encontro de Diálogos Literários/2014 
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A POÉTICA DE CECÍLIA MEIRELES: A POÉTICA DE CECÍLIA MEIRELES: A POÉTICA DE CECÍLIA MEIRELES: A POÉTICA DE CECÍLIA MEIRELES: 
ESTUDO DOS ELEMENTOS ESTUDO DOS ELEMENTOS ESTUDO DOS ELEMENTOS ESTUDO DOS ELEMENTOS 
ESTRUTURAIS DOS POEMAS ESTRUTURAIS DOS POEMAS ESTRUTURAIS DOS POEMAS ESTRUTURAIS DOS POEMAS 
“RETRATO” E “MOTIVO”“RETRATO” E “MOTIVO”“RETRATO” E “MOTIVO”“RETRATO” E “MOTIVO”    

    
    

Cínthia Machado Santos (UNESPAR/UEL) 
Orientadora: Rosimeiri Darc Cardoso (UNESPAR)  

 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Esta pesquisa pretendeu desvelar, a partir do estudo dos diversos 
níveis da análise estrutural do texto lírico, a poesia de Cecília Meireles 
utilizando como corpus os poemas Retrato e Motivo, ambos publicados na 
obra Viagem de 1939. Tida como a obra que consagrou a poesia de Cecília, 
Viagem a revela seu desprendimento em relação a vínculos com escolas 
literárias, assim como seu propósito de privilegiar a criação poética. A autora, 
consagradas entre as maiores vozes poéticas brasileiras e da língua 
portuguesa contemporânea, expressa em suas diversas obras a imaterialidade 
das intenções, sensações e percepções, evoca da efemeridade do corpóreo e a 
busca pelo eterno, pelo transcendente, pelo metafísico. Especialmente 
relevante é ainda o fato de sua criação poética valer-se de todo artifício: 
formas métricas, homofonias diversas, aliterações, assonâncias, anáforas etc. 
O uso que a poetiza faz das figuras de som, de construção, de pensamento e 
de palavras corrobora grandemente para a riqueza estética e de significado de 
seus poemas. Em linguagem simples, mas polissêmica Cecília evoca temas, 
sentimentos e reflexões acerca das questões existenciais que afligem o 
homem moderno, mas que são universais e atemporais.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: gênero lírico; Cecília Meireles; elementos estruturais. 

 
 
1. 1. 1. 1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

Juntamente com os poetas Vinicius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade, Murilo 
Mendes e Jorge de Lima, Cecília Meireles (1901-1964) integra a chamada Geração de 30, cuja 
característica fundamental é a conciliação de elementos da tradição e elementos modernistas 
em suas obras, marcando o amadurecimento da poesia moderna brasileira. 

Convém relembrar, que o modernismo brasileiro, em sua primeira fase, pretendia a 
implantação de nova linguagem e de nova postura na literatura brasileira, de forma a romper 
com a imitação de modelos europeus e com o academicismo que imperava até o final do 
século XIX. Entretanto, esta nova dinâmica de criação literária fez com que muitas vezes a nova 
experiência literária ficasse restrita ao grupo de modernistas. 

A geração de 30, por outro lado, amadurece, aprofunda e consolida o movimento 
modernista preservando as conquistas da primeira geração e também conciliando-os com 
elementos da tradição. 

Cecília Meireles é conhecida pela habilidade com que explorou simbolismos complexos 
a partir de formas simples, revelando em sua poesia imagens sugestivas, de forte apelo 
sensorial, reflexiva. A linguagem poética e os traços estilísticos da poesia de Cecília apresentam 
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fortes elementos simbolistas o que faz com que seja chamada de neo-simbolista (BOSI, 1999, 
p. 461). 

Os temas mais freqüentes na poesia de Cecília Meireles são a transitoriedade e 
efemeridade do tempo e da vida; o amor; o infinito; a natureza; a criação poética. Somados a 
isso, a recorrência de figuras como o vento, a água, o mar, o ar, o tempo, o espaço, a solidão e a 
música em sua poesia dá-lhe um caráter fluído e etéreo, que confirmam a inclinação neo-
simbolista da sua poesia. 

Obra que consagrou Cecília, Viagem, segundo Manuel Bandeira, dentre outras de sua 
autoria, revela: 

 
O que logo chama atenção nos poemas de Cecília Meireles é a extraordinária arte com 
que estão realizados. Nos seus versos se verifica mais uma vez que nunca o esmero da 
técnica, entendida como informadora e não como simples decoradora da substância, 
prejudicou a mensagem de um poeta. Sente-se que Cecília Meireles está sempre 
empenhada em atingir a perfeição, valendo-se para isso de todos os recursos 
tradicionais ou novos (BANDEIRA, 1946 apud ANJOS 1996 p. 13). 

 
A importância desta obra, portanto, reside no fato de testemunhar a liberdade poética, 

refletida nos poemas de Cecília dentre os quais analisaremos Motivo e Retrato, ambos 
publicados em 1939. A análise destes poemas procedeu-se a fim de identificar algumas 
particularidades estruturais de sua criação poética de Cecília, e, além disso, buscar depreender 
uma interpretação de seus poemas num estabelecimento de relações entre teoria e prática da 
análise e criação poética. 
    
 

2. 2. 2. 2. Análise dos poeAnálise dos poeAnálise dos poeAnálise dos poemasmasmasmas    
 
Em Teoria do texto 2: Teoria da lírica e do drama (1995), Salvatore D’Onofrio inicia por 

ilustrar os elementos estruturais do poema, a saber: o estrato gráfico, o estrato fônico, o estrato 
lexical, o estrato sintático, e o estrato semântico, a serem observados na análise do poema. 

A presente análise proceder-se-á concomitantemente nos dois poemas visando o 
aprofundamento em cada um dos estratos de análise, visando assim a realização de um 
exercício de estudo do texto poético, tomando por base não apenas os apontamentos de 
D’Onofrio, como também de Antônio Candido, Alfredo Bosi e Norma Goldstein acerca da análise 
desta modalidade textual. 

    
 

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Estrato gráficoEstrato gráficoEstrato gráficoEstrato gráfico    
 
Conforme esclarece D’Onofrio, o primeiro contato estabelecido com o poema escrito 

volta-se à sua configuração gráfica. O título, segundo o autor a cabeça do poema, chama a 
atenção do leitor para o sujeito, tema geral, determinação temporal ou espacial do poema. 

O segundo elemento ao qual deve-se voltar a atenção é a divisão estrófica, pois esta 
delineia o movimento rítmico e ideológico do poema, além de denotar a forma poemática – 
soneto, canção, rondó etc. 

A pontuação, por sua vez, segundo o autor, quebra a estrutura linear do discurso e indica 
a sobreposição de idéias e sentimentos, “sugerindo o livre fluxo de consciência” (1995, p. 8). 

Também são significativas a disposição dos versos e das palavras, assim como espaços 
em branco, especialmente em formas poemáticas contemporâneas que, segundo o autor, se 
valem do elemento espacial, criando efeitos iconográficos e “conferindo à grafia uma função 
significante” (1995, p. 8). 
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Segundo D’Onofrio (1995), a análise do verso efetua-se em dois níveis: 1) das evidencias 
posicionais – metro e acentos; e 2) das equivalências sonoras – rima, aliteração, paronomásia, 
etc. - as chamadas figuras de som. 

A análise da construção métrica do poema deve acontecer a partir da escansão ou 
metricificação, ou seja, contagem das silabas poéticas de cada verso, a fim de verificar a 
medida e composição do verso. 

Dois sistemas de metrificação orientam o estabelecimento da tipologia dos versos: o de 
padrão agudo, que conta até a última sílaba tônica do verso; e o de padrão grave que conta 
uma sílaba postônica a mais. O primeiro é o sistema francês/português e o segundo 
italiano/espanhol. 

Assim, procedendo à análise do nível gráfico dos poemas de Cecília nos termos 
descritos por D’Onofrio (1995), temos os títulos dos poemas que suscitam a ideia de, no caso 
de Retrato, imagem e descrição que se sucede no desenrolar do poema, enquanto que Motivo 
presencia as diversas razões apresentadas pelo eu-lírico para a criação de sua obra. 

 
Tabela Tabela Tabela Tabela 1111: Estrato gráfico : Estrato gráfico : Estrato gráfico : Estrato gráfico ---- Metrificação Metrificação Metrificação Metrificação    
                               RETRATO 
 
Eu/ não/ ti/nha es/te/ ros/to/ de hoje, (8)  
a/ssim/ cal/mo/, a/ssim/ tris/te/, a/ssim/ 
magro, (11) 
nem/ es/tes/ o/lhos/ tão/ va/zios/, nem/ o/ 
lá/bio a/margo. (14) 
Eu/ não/ ti/nha es/tas/ mãos/ sem/ força, (8) 
tão/ pa/ra/das/ e/ fri/as/ e/ mortas; (9) 
eu/ não/ ti/nha es/te/ co/ra/ção/ que/ nem/ 
se/ mostra. (12) 
Eu/ não/ dei/ por/ es/ta/ mu/dança, (8) 
tão/ sim/ples/, tão/ cer/ta/, tão/ fácil: (8) 
Em/ que es/pe/lho/ fi/cou/ per/di/da a/ 
mi/nha/ face? (12) 

MOTIVO 
 

Eu/ can/to/ por/que o ins/tan/te e/xis/te 
(8) 
e a/ mi/nha/ vi/da es/tá com/ple/ta. (8) 
Não/ sou a/le/gre/ nem/ sou/ tris/te: (7) 
sou/ poe/ta. (2) 
 
Ir/mão/ das/ coi/sas/ fu/gidias, (7) 
não/ sin/to/ go/zo/ nem/ tor/mento. (8) 
A/tra/ve/sso/ noi/tes/ e/ dias (8) 
no/ vento. (2) 
 
Se/ des/mo/ro/no ou/ se e/di/fico, (8) 
se/ per/ma/ne/ço ou/ me/ des/faço, (8) 
— não/ sei/, não/ sei/. Não/ sei/ se/ fico (8) 
ou/ passo. (2) 
 
Sei/ que/ can/to. E a /can/ção/ é/ tudo. (8) 
Tem/ san/gue e/ter/no a a/sa/ rit/mada. 
(8) 
E um/ dia/ sei/ que es/ta/rei/ mudo: (7) 
— mais/ nada. (2) 

 
No caso dos poemas de Cecília Meireles é possível perceber que o poema Motivo é 

dividido em 4 estrofes de 4 versos, enquanto o poema Retrato compõe um único bloco de 9 
versos. 

A partir da escansão dos dois poemas é possível verificar, ao menos em Motivo, a 
semelhança métrica entre as estrofes, compostas por três versos de 8 e 7 sílabas poéticas 
seguidos de um quarto verso com apenas 2 sílabas poéticas.  

O poema Retrato responde à tendência modernista em criar versos livres, ou seja, sem 
restrições de métrica. Apesar e não obedecer à formas métricas preconcebidas, especialmente 
no caso do poema Motivo, o estabelecimento de uma constância métrica entre as formas 
confere ao poema determinado ritmo entre a argumentação e conclusão da ideia apresentada 
em cada uma das estrofes. 
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2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Estrato fônicoEstrato fônicoEstrato fônicoEstrato fônico    
 

Além dos aspectos métricos, os acentos silábicos (tônicos ou átonos) são responsáveis 
pela homofonia rítmica do verso. Contudo, se o esquema métrico é estático e mensurado com 
certa objetividade, o impulso rítmico, determinado pelos acentos silábicos é dinâmico e 
aleatório, segundo D’Onofrio e depende de vários fatores: “A força e o tempo de prolação do 
enunciado são índices de uma situação semiológica que abraça o estado da alma do falante, a 
natureza da mensagem e o tipo do interlocutor” (BOSI Apud D’ONOFRIO, 1995 p. 10). 

Segundo D’Onofrio, de um modo geral, na versificação, os únicos acentos fixos são os 
que caem na rima e na cesura que corta o verso em segmentos rítmicos; os demais são 
acentos móveis (1995 p. 11). 

D’Onofrio define a rima como “homofonia externa, constante da repetição da ultima 
vogal tônica do verso e dos fonemas que eventualmente a seguem” (1995 p. 14).  

Em razão da forma como aparecem dispostas são denominadas alternadas ou cruzadas 
(abab); emparelhadas ou geminadas (aabb); ou intercaladas ou entrelaçadas (abba). Versos 
sem rimas são chamados de rima perdida ou órfã, e indicados pela letra X (1995, p. 14). 

Os diversos tipos de rima podem ainda ser classificados, basicamente, como rima rica 
(entre palavras da mesma classe gramatical), pobre (classes gramaticais diferentes), interna 
(dentro do verso), externa (ao final do verso), toante (semelhança na vogal tonica, sem que 
consoantes ou outras vogais coincidam),  consoante (semelhança entre vogais e consoantes), 
rima aguda (semelhança entre sons de palavras oxítonas), rima grave (semelhança entre sons 
de palavras paroxítonas) rima esdrúxula (semelhança entre sons de palavras proparoxítonas). 
(Goldstein, 2006). 

Nos poemas analisados de Cecília é possível verificar a ocorrência de rimas toantes: 
magro/amargo; mortas/mostra; fácil/face; Rimas internas: olhos/vazios; paradas/frias/mortas 
no poema Retrato. No poema Motivo, encontramos rimas alternadas ou cruzadas nas 4 
estrofes. 

 
Tabela Tabela Tabela Tabela 2222: Estrato fônico : Estrato fônico : Estrato fônico : Estrato fônico ---- Rimas Rimas Rimas Rimas    
                      RETRATO 
 
Eu não tinha este rosto de hoje, 
assim calmo, assim triste, assim mAAAAgrOOOO 
nem estes olhosososos tão vaziosososos, 
nem o lábio amAAAArgOOOO. 
Eu não tinha estas mãos sem forçaçaçaça, 
tão paradasasasas e friasasasas e mOOOOrtAsAsAsAs; 
eu não tinha este coração  
que nem se mOOOOstrAAAA. 
Eu não dei por esta mudançaçaçaça, 
tão simples, tão certa, tão fÁÁÁÁcil: 
— em que espelho ficou perdida 
a minha fAAAAce? 

MOTIVO 
 
A  Eu canto porque o instante existeisteisteiste 
B  e a minha vida está completaetaetaeta. 
A  Não sou alegre nem tristeisteisteiste: 
B  sou poetaetaetaeta. 
 
C  Irmão das coisas fugidiasdiasdiasdias, 
D  não sinto gozo nem tormentoentoentoento. 
C  Atravesso noites e diasdiasdiasdias 
D  no ventoentoentoento. 
 
E  Se desmorono ou edificoficoficofico, 
F  se permaneço ou me desfaçofaçofaçofaço, 
E  - não sei, não sei. Não sei se ficoficoficofico 
F ou passoassoassoasso. 
 
G  Sei que canto. E a canção é tudoudoudoudo. 
H  Tem sangue eterno e asa ritmadaadaadaada. 
G  E sei que um dia estarei mudoudoudoudo: 
H  - mais nadaadaadaada. 
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Além da análise da rima, o estudo das equivalências sonoras de um poema inclui, as 
figuras de palavra ou figuras de efeito sonoro como aliteração, assonância, paronomásia e 
onomatopeia (Goldstein, 2006 p. 74). 

 
Tabela Tabela Tabela Tabela 3333: Figuras de: Figuras de: Figuras de: Figuras de efeito sonoro efeito sonoro efeito sonoro efeito sonoro    
*Aliteração: homofonia intraversical ou intrafrásica constituída pela repetição de consoantes. 
*Assonância: repetição da uma mesma vogal no verso, estrofe ou poema. 
* Anáfora: repetição de termos sempre na mesma posição em diferentes versos. 
*Paronomásia: emprego de palavras de forma ou som semelhantes, mas com significados 
diferentes. 
*Onomatopeia: imitação do som natural da coisa significada. 

 
A terceira estrofe do poema Motivo apresenta também anáfora dos termos se... ou; se... 

ou nos dois primeiros versos e ainda a repetição do termo não sei também na terceira estrofe e 
de não... nem, não... nem nos terceiro e quinto verso do poema: 

 
Eu canto porque o instante existe 
e a minha vida está completa.  
NãoNãoNãoNão sou alegre nemnemnemnem sou triste: 
sou poeta. 
 
Irmão das coisas fugidias, 
nãonãonãonão sinto gozo nemnemnemnem tormento. 
Atravesso noites e dias 
no vento. 
 
SeSeSeSe desmorono ouououou sesesese edifico, 
sesesese permaneço ouououou me desfaço, 
— não sei, não sei. Não sei se fico 
ou passo.  
 

E no poema Retrato é possível observar a anáfora dos termos “eu não tinha 
estes/estas/este; e na alternância assim... assim... assim; nem... tão... nem; tão... tão... tão: 

 
Eu não tinha esteEu não tinha esteEu não tinha esteEu não tinha este rosto de hoje, 
assimassimassimassim calmo, assimassimassimassim triste, assimassimassimassim magro 
nemnemnemnem estes olhos tãotãotãotão vazios, nemnemnemnem o lábio amargo. 
Eu não tinha estasEu não tinha estasEu não tinha estasEu não tinha estas mãos sem força, 
tão paradas e frias e mortas; 
eu não tinha esteeu não tinha esteeu não tinha esteeu não tinha este coração  
que nem se mostra. 
Eu não dei por esta mudança, 
tãotãotãotão simples, tãotãotãotão certa, tãotãotãotão fácil: 
— em que espelho ficou perdida a minha face? 

 
O poema Motivo, por sua vez, apresenta assonância dos fonemas [o] [e], especialmente 

observáveis na quarta estrofe: 
  

SEEEE dEEEEsmOOOOrOOOOnOOOO OOOOu sEEEE EEEEdificOOOO, 
sEEEE pEEEErmanEEEEçOOOO OOOOu mEEEE dEEEEsfaçOOOO, 
— nãOOOO sEEEEi, nãOOOO sEEEEi. NãOOOO sEEEEi sEEEE ficOOOO 
OOOOu passOOOO. 

 
A presença destes fonemas, assim como das anáforas, vêm afirmar, e acima disso 

concretizar na própria estrutura do poema a oscilação do eu-lírico em relação às circunstancias 
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da vida, suas incertezas diante do ir e vir existencial a que o ser humano está sujeito, que 
culminam na certeza única da sua vocação poética. 

No poema Retrato é possível observar a abundancia de fonemas oclusivos [t] [k] [g] [b] 

[d] [p] como também de sibilantes [s] [z] [ȓ] [ʒ] [tȓ]. 
 

Tabela Tabela Tabela Tabela 4444: Estrato fônico : Estrato fônico : Estrato fônico : Estrato fônico –––– fonemas  fonemas  fonemas  fonemas RetratoRetratoRetratoRetrato    
 
Eu não tinha esTTTTe rosTTTTo DDDDe hoje,  
assim CCCCalmo, assim TTTTrisTTTTe, assim maGGGGro,  
nem esTTTTes olhos TTTTão vazios, nem o láBBBBio 
amarGGGGo. 
Eu não tinha esTTTTas mãos sem força,  
TTTTão P P P ParaDDDDas e frias e morTTTTas;  
eu não tinha esTTTTe CCCCoração que nem se 
mosTTTTra.  
Eu não DDDDei PPPPor esTTTTa muDDDDança,  
TTTTão simPPPPles, TTTTão cerTTTTa, TTTTão fácil:  
Em que esPPPPelho fiCCCCou PPPPerDDDDiDDDDa a minha 
face? 

 
Eu não TTTTinha eSSSSte rosto de hoje,  
aSSSSSSSSim calmo, aSSSSSSSSim triSSSSte, aSSSSSSSSim magro,  
nem eSSSSteSSSS olhoSSSS tão vaZZZZioSSSS, nem o lábio 
amargo. 
eu não TTTTinha eSSSStaSSSS mãoSSSS SSSSem forÇÇÇÇa,  
tão paradaSSSS e friaSSSS e mortaSSSS;  
eu não TTTTinha eSSSSte coraÇÇÇÇão que nem SSSSe moSSSStra.  
Eu não dei por eSSSSta mudanÇÇÇÇa,  
tão SSSSimpleSSSS, tão CCCCerta, tão fáCCCCil:  
Em que eSSSSpelho ficou perdida a minha faCCCCe? 
 

 
Convém salientar que o processo de produção dos sons sibilantes opõe-se ao dos 

oclusivos, quando naqueles é marcada a projeção do ar através do aparelho fonador e nestes 
sua obstrução e explosão. Tal construção vem convergir diretamente com o teor semântico 
expresso no poema, do tempo que passou sem ser percebido, como uma brisa, um sopro, da 
resistência do eu-lírico em reconhecer a face refletida como sua própria face. 

 
 

2.3. Estrato Lexical2.3. Estrato Lexical2.3. Estrato Lexical2.3. Estrato Lexical    
 
Segundo D’Onofrio, a palavra é a unidade fundamental da construção artística verbal, 

sendo que tanto as análises em níveis superiores ou inferiores à palavra só adquirem 
significação em relação ao próprio nível léxico. 

O estudo do léxico literário pode acontecer a partir de duas operações, a saber: 1) 
análise dos metaplasmos; 2) análise da escolha lexical realizada pelo poeta. 

Os metaplasmos constituem em alterações na forma lexical, mediante acréscimo, 
supressão ou inversão de elementos constitutivos das palavras. Como este não é apresentado 
nenhum caso de metaplasmo nos poemas analisados, procederemos à análise da escolha 
lexical. 

Segundo D’Onofrio, é importante atentar para a ausência ou abundancia de palavras de 
uma mesma categoria gramatical. 

No poema Retrato é possível identificar a presença marcante de: 
a) adjetivos: calmo, triste, magro, vazios, amargo, sem força, paradas, frias, mortas, 

simples, certa, fácil, perdida e locuções adjetivas: que nem se mostra; 
b) substantivos: rosto, olhos, lábio, mãos, coração, mudança, espelho, face. 
Conforme esclarece D’Onofrio, substantivos indicam existência; adjetivos indicam modo 

de existência; Donde podemos depreender, pela abundancia de adjetivos de conotação 
negativa, o sentimento que o eu-lírico alimenta com relação ao envelhecimento. 

Já no poema Motivo, a presença dominante é de verbos, que segundo D’Onofrio (1995) 
indicam ocorrências, ou seja, fato sucedido, acontecimento. Já Goldstein (2006) apresenta a 
preponderância desta classe gramatical no texto como índice de mensuração de seu 
dinamismo ou estabilidade. 
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Os verbos no poema são apresentados em grande parte conjugados na primeira pessoa 
do singular, no tempo no presente do modo indicativo: canto, sou, sinto, atravesso, desmorono, 
desfaço, edifico, permaneço, despedaço, sei, fico, passo, isto, segundo Goldstein vem sugerir a 
representação de uma realidade, de um fato presente. Em menor proporção aparecem verbos 
existe, está e tem, conjugados na terceira pessoa do presente do indicativo, referindo ao 
instante, à vida e ao próprio canto. Por fim o verbo também conjugado na primeira pessoa do 
singular do futuro: estarei, referindo a certeza do eu-lirico daquilo que virá. 
    
 

2.4. 2.4. 2.4. 2.4. Estrato sintáticoEstrato sintáticoEstrato sintáticoEstrato sintático    
 
O estrato sintático, por sua vez, remete aos desvios que a linguagem poética opera 

sobre a forma da frase/verso. São denominadas metataxes as figuras de gramática, de sintaxe 
ou de construção que operam tais desvios podendo ser classificadas em quatro tipos: 1) por 
supressão; 2) por acréscimo; 3) por substituição; e 4) inversão da ordem distribucional dos 
vocábulos. 

 
Tabela Tabela Tabela Tabela 5555: Figuras de sintaxe: Figuras de sintaxe: Figuras de sintaxe: Figuras de sintaxe    
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* Repetição: repetição de palavras, sintagmas ou frases, cujas formas particulares são: 
- poliptoto: repetição de uma palavra em diferentes flexões. 
- enumeração: acúmulo sinedóquico de atributos ou de apostos. 
- gradação: repetição de palavras com acréscimo ou diminuição de semas. 
- sinonímia: repetição de palavras derivadas uma das outras. 
- paralelismo: repetição de fonemas (paralelismos sonoros) ou repetição de ideias 
ou sentimentos (paralelismos semânticos). 

* Digressão: expressa graficamente por parênteses ou travessão, interrompe o contato 
entre os elementos principais da frase ou período pela inserção de elementos 
secundários a fim de acrescentar uma reflexão ou um sentimento sobre o que está 
sendo narrado. 
* Polissíndeto: excesso de uso de sinais de coordenação cuja repetição amalgama 
palavras, sintagmas ou frases. 
* Pleonasmo: uso desnecessário de palavras para expressar uma ideia. 
* Perífrase: rodeio de palavras em lugar de um enunciado sintético da ideia a ser 
expressa. 
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* Elipse: omissão do sujeito, artigo, verbo, objeto ou qualquer elemento frásico.  
* Zeugma: não repetição de uma palavra ou sintagma já expresso anteriormente, numa 
outra parte do discurso.  
* Anacoluto: ausência de um termo companheiro habitual do outro ou mudança 
abrupta de construção. 
* Reticência: expressão gráfica do inacabamento da frase por omissão voluntária de 
algo que poderia ou deveria ser dito. 
* Preterição: contradição ao nível do discurso, pois declara-se não querer dizer aquilo 
que está sendo dito. 
* Assíndeto: supressão de elementos ou de marcas de coordenação. 
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* Silepse: quando a concordância dos elementos frásicos se realiza de acordo com o 
sentido desrespeitando as regras gramaticais. 

- número; 
- gênero; 
- pessoa; 
- categoria gramatical; 
- tempo. 

* Antonomásia: substituição do nome simples e conhecido de uma coisa por outro, com 
a intenção de focalizar um aspecto particular do referente. 
 
 

M
ET
A
TA
X
ES
 P
O
R
 IN
VE
R
S
Ã
O

M
ET
A
TA
X
ES
 P
O
R
 IN
VE
R
S
Ã
O

M
ET
A
TA
X
ES
 P
O
R
 IN
VE
R
S
Ã
O

M
ET
A
TA
X
ES
 P
O
R
 IN
VE
R
S
Ã
O
    

* Hipérbato: deslocamento de um elemento frásico de seu lugar habitual. 
- tmese: (inserção de um elemento estranho entre dois componentes 
estruturalmente inseparáveis); 
- anástrofe: anteposição do determinante ao determinado; 
- prolepse: antecipação enfática de um termo da oração; 
- quiasma: simetria cruzada. 

* Figuras de estilo: põem em evidencia a estrutura retórica de uma frase ou período. 
- interrogação: interrogação cuja finalidade não é exprimir dúvida, mas expressar 
diferentes sentimentos que invadem o espírito do anunciante (medo, indignação, 
dor, etc.). 
- apóstrofe: interpelação direta e inopinada a elementos do mundo real ou 
imaginário, animados ou inanimados, ou a si próprio para expressar uma emoção 
viva e profunda que de repente invade o espírito do narrador, geralmente vem 
acompanhada de exclamação. 
- epifonema: reflexão curta e generalizante que inicia ou termina a narração, 
sintetizando seu conteúdo em forma de máxima ou sentença moral. 
- hipotipose: descrição viva e animada de um acontecimento, objeto ou realidade 
de forma a apresentá-lo como se fosse visível, uma imagem pictórica ou uma cena 
de teatro.  

 
As repetições das palavras ressaltadas na análise do estrato léxico, agora assumem 

sentido no contexto frasal. No poema Retrato, é bastante evidente a presença de metataxes por 
acréscimo, em especial a repetição, o polissíndeto; 

 
Eu não tinha esteEu não tinha esteEu não tinha esteEu não tinha este rosto de hoje, 
assimassimassimassim calmo, assimassimassimassim triste, assimassimassimassim magro 
nemnemnemnem estes olhos tãotãotãotão vazios, nemnemnemnem o lábio amargo. 
Eu não tinha estasEu não tinha estasEu não tinha estasEu não tinha estas mãos sem força, 
tão paradas e frias e mortas; 
eu não tinha esteeu não tinha esteeu não tinha esteeu não tinha este coração  
que nem se mostra. 
Eu não dei por esta mudança, 
tãotãotãotão simples, tãotãotãotão certa, tãotãotãotão fácil: 
— em que espelho ficou perdida a minha face? (interrogação) 

 
No caso do poema Motivo, observamos duas ocorrências de digressões, repetição dos 

termos não... nem no terceiro e quinto verso; dos termos se, ou, não sei  na terceira estrofe; e 
sei na quarta estrofe;  

 
Eu canto porque o instante existe 
(Eu canto porque) e a minha vida está completa. (supressão) 
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NãoNãoNãoNão sou alegre nemnemnemnem triste: 
sou poeta. 
 
Irmão das coisas fugidias, 
 nãonãonãonão sinto gozo nemnemnemnem tormento. 
Atravesso noites e dias 
 no vento. 
 
SeSeSeSe desmorono ouououou edifico, 
sesesese permaneço ouououou me desfaço, 
 - não seinão seinão seinão sei, não seinão seinão seinão sei. Não seiNão seiNão seiNão sei se fico 
ou passo. (digressão) 
 
Sei que canto. E a canção é tudo. 
Tem sangue eterno e asa ritmadaTem sangue eterno e asa ritmadaTem sangue eterno e asa ritmadaTem sangue eterno e asa ritmada. (hipérbato) 
E sei que um dia estarei mudo: 
 - mais nadamais nadamais nadamais nada. (digressão) 

 
    
2.5. Estrato semântico2.5. Estrato semântico2.5. Estrato semântico2.5. Estrato semântico    

 
A análise do estrato semântico tem por objetivo tentar captar as significações do texto 

poético a partir do estudo das relações semânticas que as palavras estabelecem entre si 
(D’ONOFRIO,1995 p. 32). 

As palavras, conforme esclarece D’Onofrio (1995), são divisíveis em unidades sonoras 
(fonemas), unidades gramaticais (morfemas) e unidades de sentido (semas). Na base da 
criação de quaisquer figuras de sentido, segundo o autor, reside o caráter polissêmico da 
palavra. Ex. Menino = humanidade + masculinidade + idade + pequenez (p. 32). 

Os semas distinguem-se entre si por relações de semelhança e de diferença. A 
produção de metassememas ou figuras de sentido requer a manipulação de semas de modo a 
operar a transferência de sentido de um contexto para o outro, a fim de por em evidência o 
parentesco que existe entre os objetos. 

 
Tabela Tabela Tabela Tabela 6666: Figuras d: Figuras d: Figuras d: Figuras de sentidoe sentidoe sentidoe sentido    
* Metáfora: consiste na comparação entre dois elementos por meio de seus significados 
imagísticos, causando o efeito de atribuição impertinente de significados de um termo a outro. 
Implica caracterização e julgamento. A diferença entre comparação e metáfora reside na 
ausência de conectivos. Ex. isto é aquilo = metáfora; isto é como aquilo = comparação. 
* Metonímia: atribuição do nome de uma coisa a outra, estabelecendo assim uma relação de 
contiguidade semântica. 
* Oximoro, antítese e paradoxo: figuras de sentido baseadas numa oposição semântica. 
* Redundância: intensificação repetitiva de um sema já existente no termo. 
* Eufemismo: ameniza o plano da expressão de uma ideia a partir da substituição de palavras 
próprias por outras mais agradáveis, mais polidas. 
* Litotes: gentileza de expressão formada pela supressão de semas, dizendo-se menos do que a 
circunstancia exigiria. 
* Ironia: substituição de termos com a intenção de negar o que se afirma por polidez a partir do 
uso de palavras com o sentido de seu antônimo. 
* Hipérbole: exagero da realidade das coisas formada pelo acréscimo de semas constitui figura 
inversa à da litotes. 

 
As figuras de sentido observadas nas construções de Cecília são, basicamente, a 

metáfora, o oximoro e a redundância. Tanto no poema Retrato, como em Motivo, a poetisa 
recorre à redundância de termos, já evidenciados em outros momentos da análise. 
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No poema Motivo, Cecília joga com os opostos – alegre/triste, gozo/tormento, noite/dia, 
sei/não sei, canto/mudo. O modo como a poetisa apresenta as oposições sugere a disposição 
do eu-lírico em cantar, independentemente das condições ambientais ou psicológicas. 

Na segunda estrofe, as palavras fugidias e vento remetem ainda a algo que escapa e 
foge, ao movimento, ao deslocamento, à efemeridade. O eu-lírico se apresenta como efêmero, 
fugaz e se coloca familiarizado com sua condição “Irmão das coisas fugidias”. 

Na primeira estrofe, a colocação do eu-lírico: “Eu canto porque o instante existe e a 
minha vida está completa” vem confirmar sua consonância do com a condição de poeta.  

A última estrofe vem arrematar e justificar esta ideia de conformidade quando o eu-
lírico “Sei que canto. E a canção é tudo” o passo seguinte do eu-lírico é afirmar a eternidade da 
“asa ritmada” (seu canto/ poesia). Certo de que um dia estando mudo (morto) sabe que sua 
poesia permanecerá. 

Em relação ao poema Retrato o uso do artifício da repetição intensifica a ideia de 
melancolia do eu lírico em relação à passagem do tempo assim como as transformações 
ocorridas em seu corpo, claramente enxergadas como negativas. 

Ao longo do poema o eu lírico reitera sua percepção destas transformações e utilizando-
se da figura do coração como metáfora dos sentimentos e dos olhos metáfora da percepção, 
modo de ver o mundo, do lábio, amargo, ou seja, que diz coisas amargas e que certamente 
encontra-se privado dos prazeres do beijo, do paladar devido à idade, e da mão como 
metonímia de corpo, evoca a deterioração física do eu lírico. 

As figuras tanto do Retrato, título do poema, quanto do espelho suscitada no penúltimo 
verso do poema suscitam o sentido de algo que revela ou reproduz determinada realidade. 
Neste caso, o eu lírico recorre a tais imagens a fim de buscar o momento em que foi perdida 
sua vitalidade. 

 
 

CCCConsiderações Finaisonsiderações Finaisonsiderações Finaisonsiderações Finais    
 
Certamente esta análise não foi capaz de apreender a totalidade técnica e semântica 

destes dois poemas de Cecília. Aliás, nem foi esta a pretensão deste estudo, mas sim, de 
vislumbrar a riqueza da criação desta poetiza, assim como demonstrar como a análise 
estrutural permite enxergar minúcias que passariam despercebidas em uma leitura 
assistemática do texto poético. 

Não por acaso Cecília Meireles é tida como uma das maiores vozes poéticas brasileiras 
e da língua portuguesa contemporânea. Sua poesia é significativa, não apenas por seu 
conteúdo, como também pelo modo como a poetisa explorou simbolismos complexos a partir 
de formas simples, revelando em sua poesia imagens sugestivas, de forte apelo sensorial, mas 
também devido à linguagem poética e os traços estilísticos. 

Sem se deixar amarrar por tendências, tradicionais ou modernas, Cecília se vale de todo 
artifício poético a fim de alcançar a perfeição de sua arte. A partir de uma diversidade de 
formas métricas, homofonias, aliterações, assonâncias, anáforas e linguagem ao mesmo 
tempo simples e polissêmica, Cecília Meireles e evoca temas, sentimentos e reflexões acerca 
das questões existenciais que afligem o homem moderno, mas que são universais e 
atemporais, corroborando grandemente para a riqueza estética e de significado em seus 
poemas.  
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DIFERENTES REPRESENTAÇÕES DIFERENTES REPRESENTAÇÕES DIFERENTES REPRESENTAÇÕES DIFERENTES REPRESENTAÇÕES 
FEMININAS NOS CONTOS: FEMININAS NOS CONTOS: FEMININAS NOS CONTOS: FEMININAS NOS CONTOS: UM UM UM UM 

DEDINHO DE AMORDEDINHO DE AMORDEDINHO DE AMORDEDINHO DE AMOR E  E  E  E O VERDADEIRO O VERDADEIRO O VERDADEIRO O VERDADEIRO 
BRILHO DE AMETISTABRILHO DE AMETISTABRILHO DE AMETISTABRILHO DE AMETISTA, , , ,     
DE ELISA LUCINDADE ELISA LUCINDADE ELISA LUCINDADE ELISA LUCINDA    

    
    

Valéria dos Santos (UEM) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Elisa Lucinda aborda, em sua obra, o amor, a sexualidade, o erotismo 
e os fatos do dia a dia, colocando em destaque a figura feminina. As mulheres 
representadas por Lucinda subvertem o poder masculino e se caracterizam 
pela autodescoberta e vivência de uma identidade própria. Dentro da 
perspectiva de que a representação constrói, vê-se nos trabalhos da autora que 
as representações femininas constroem uma nova mulher, voltada para si, 
vivendo e elaborando a sua subjetividade. Partindo deste pressuposto, 
propomo-nos a analisar dois contos do livro Contos de Vista. Os textos que 
tomamos para análise, “Um dedinho de amor” e “O verdadeiro brilho de 
Ametista” tratam de mulheres emancipadas ou em processo de emancipação. 
O primeiro deles, “Um dedinho de amor”, desconstrói a identidade feminina 
que entende a maternidade como parte da essência da mulher. Uma 
narradora em primeira pessoa, a filha, voz feminina, questiona a falta de afeto 
de mãe. Toda a narrativa se desenvolve no sentido de problematizar a 
naturalidade da maternidade para a mulher. O segundo conto analisado, “O 
verdadeiro brilho de Ametista”, traz a representação de uma mulher realizada 
em seu casamento. Entretanto, a partir da experiência com seu corpo, 
Ametista contrapõe os valores de seu marido aos seus e alcança a superação 
do domínio masculino. Deste modo, o discurso construído pela escritora 
representa uma mulher com voz própria, atriz de sua vida.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: mulher; representação; performance. 

 
 

Podemos considerar como escrita propriamente feminina a produção de autoras 
contemporâneas, uma vez que até meados do século XX as mulheres não tinham um estilo 
próprio de escrita. A literatura feita por mulheres, até aquele momento, era ainda muito 
rudimentar e apresentava a manutenção ou a crítica ao modelo masculino vigente na 
sociedade. É a partir da segunda metade do século XX que a escrita de autoria feminina torna-
se regular, apresenta e desenvolve uma literatura com uma linguagem própria; na qual é 
possível perceber a representação de subjetividades femininas que não poderiam ser pensadas 
ou construídas no contexto anterior (SILVA, 2011, p. 232-235).  

Elisa Lucinda desponta no cenário da literatura brasileira na década de 90 com uma 
escrita simples, coloquial e fluída. Em seus escritos, aborda o amor, a sexualidade, o erotismo e 
os fatos do dia a dia, colocando em destaque a figura da mulher por meio de um discurso que a 
deixa distante da habitual posição de vítima. A leitura de sua obra revela uma autora 
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comprometida com o seu tempo, sob a perspectiva de que a dominação masculina não é mais 
algo indiscutível e a sua evidência deve ser questionada (BOURDIEU, 2005, p. 106).  

 Dentro de uma sociedade com uma estrutura social permeada por ideologias 
reprodutoras do poder da dominação, Lucinda problematiza-o ao representar mulheres capazes 
de assumir suas vontades e desejos.  Suas personagens, contrapondo-se ao modelo feminino 
cumpridor dos valores, normas e deveres estabelecidos pelo poder masculino, vivem sua vida 
em plenitude ou estão em busca dela.  

Sua obra Contos de Vista é composta por dezesseis contos divididos em três partes 
representando fases diferentes da vida da mulher.  As narrativas focam o desenrolar de 
histórias cotidianas nas quais a mulher é sempre a personagem principal, cuja vivência e a 
postura diante da vida contrapõem-se a postura feminina regida por um poder estabelecido.  

Os contos tomados para análise, “Um Dedinho de Amor” e “O Verdadeiro Brilho de 
Ametista”, pertencem à terceira parte da obra. Esta compõe-se de seis contos, protagonizados 
por personagens femininas maduras, conscientes de seu corpo e capazes de viver sua 
sexualidade sem culpas. A protagonista do primeiro conto analisado configura-se como uma 
mulher emancipada atuando por si mesma; a segunda revela-se num processo de descoberta 
do corpo e consequente libertação. 

Segundo Chartier (2002, p. 74-75), a representação tem o poder de construir e Butler 
(2003, p. 18) acrescenta: “a representação é uma função normativa de uma linguagem que 
revelaria ou distorceria o que é tido como verdadeiro sobre a categoria das mulheres”. 
Ancorados nas ideias dos dois autores, compreendemos a obra de Elisa Lucinda, aqui estudada, 
como construtora de novas representações femininas, pois suas narrativas apresentam uma 
mulher voltada para si. Elas não representam o estereótipo feminino criado pela visão 
masculina, ao contrário, vivem e constroem sua própria subjetividade como mulher.  

O primeiro conto estudado, “Um Dedinho de Amor”, aborda a complexa experiência da 
maternidade. Na sociedade, o ato de gestar um ser é entendido como um desejo natural, 
próprio da essência feminina. Isto porque o corpo da mulher é o único biologicamente capaz de 
gestar uma vida. A visão social constrói o corpo como uma realidade sexuada justificada pela 
diferença anatômica dos sexos. De forma arbitrária, é atribuído ao corpo feminino usos e 
funções próprios de acordo com a ordem social que determinou as suas diferenças. Esta ordem 
reguladora da sociedade estrutura-se sobre o poder androcêntrico, o qual tende a confirmar 
(BOURDIEU, p. 18, 20, 31,32). Deste modo, o conto problematiza a questão da naturalização da 
maternidade ao trazer como figura central uma personagem feminina desempenhando o papel 
de mãe, sem, no entanto, adequar-se ao padrão estabelecido pela norma social. 

O conto apresenta uma narradora em primeira pessoa, a filha mais nova, a questionar a 
falta de afeto da mãe: “Mamãe tinha cinco filhos e um marido que amava, mas nunca 
associara amor de casamento com os frutos dessa união. Não tinha um dedinho de 
consideração por nós” (LUCINDA, 2004, p. 91).  Há nesta fala a denúncia da presença de uma 
figura materna diferente, opondo-se a identidade que toma a maternidade como parte da 
essência feminina. 

A motivação do casamento, no conto, é o amor da mulher pelo seu homem e não o 
desejo de constituir uma família.  Isso demonstra que ela tem autonomia sobre si, seu corpo é 
sensualidade, ainda que dentro de uma relação convencional e esperada pela sociedade, o 
casamento.  A sequência: casar, ter filhos e amá-los, concebida como natural para a vida da 
mulher, é questionada. Isto acontece à medida que a personagem feminina apresenta a 
performance da mulher que amava o marido, mas aos filhos não dedicava um dedinho sequer 
de consideração. Casamento, para ela, portanto, não se associa naturalmente a maternidade e 
maternidade não se associa naturalmente ao amor materno.  

Esta mãe age subversivamente e supera a relação de dominação masculina que 
disciplina o corpo feminino, impondo-lhe como evidente a vocação para a procriação e também 
os atos, posturas e comportamentos entendidos, na “lógica, essencialmente social,” 
(BOURDIEU, p. 73) como próprios da mulher. 
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A narradora ao dizer: “Ai, era uma mãe extra mater. Parecia que estivéramos todos fora 
dela quando dentro” (LUCINDA, p.92), mais uma vez reforça a ideia de que a capacidade 
biológica da mulher de gerar não se associa de forma direta e natural ao amor de mãe e muito 
menos com a responsabilidade pelos cuidados existenciais da criança concebida por ela. Esta 
mãe não confirma a indissolubilidade do vínculo entre mãe e o filho, contida na ideia: carne da 
mesma carne.  

Enquanto mãe, sempre se disseminou que a mulher possui um instinto e amor 
maternos inquestionáveis, ficando ao encargo dela a responsabilidade de cuidar dos filhos. 
Bourdieu (p. 34), por outro lado, reflete que a ação operadora da construção social dos corpos 
assume a forma de ação pedagógica e, em relação à mulher, ensina-se desde cedo o seu papel 
de mãe e a função materna. Assim, os cuidados com os filhos são o resultado de valores e 
práticas sociais aprendidas. 

Elisabeth Badinter, em seu livro Um Amor Conquistado: o mito do amor materno (1985), 
faz um estudo sobre o desenvolvimento histórico da maternidade entre os séculos XVI e XX, 
localizando o surgimento do mito do amor materno. Segundo a autora, este é um tema sagrado 
de difícil questionamento. Ainda hoje, “a mãe permanece em nosso inconsciente coletivo, 
identificada com Maria, símbolo do indefectível amor oblativo” (BADINTER, p. 9).  

Os estudos da autora nos oferecem subsídios para entendermos como e por que 
motivos o discurso androcêntrico cria o mito do amor materno. A presença do amor como valor 
familiar com a importância atribuída hoje, a ele, será observada após a segunda metade do 
século XVIII. Até este período, o sentimento ocupa um segundo plano e o mais importante era a 
autoridade do pai e do marido.  

Entre o século XVI, período em que demonstrar ternura pelos filhos era motivo de 
censura, e fins do século XVIII, ocorre uma mudança de pensamento e a crítica sobrecai sobre a 
falta de afeto demonstrada pelas mães diante de seus filhos. As tarefas maternas nesta época 
não eram valorizadas, ainda que esta fosse a principal função da mulher. Por isso elas as 
rejeitam e procuram alcançar algum reconhecimento, buscando um caminho diferente do 
exercício da maternidade. 

O amor materno não é um conceito novo, esse sentimento existiu todo o tempo em 
todos os lugares. O que ocorre no final do século XVIII é a sua exaltação como um valor ao 
mesmo tempo natural e social, isto porque o seu cultivo favorece a espécie e a sociedade. A 
ligação entre os termos amor e materno eleva e valoriza o sentimento e, ao mesmo tempo, 
constrói outra imagem de mãe. Antes se exaltava a figura do pai e sua autoridade, pois formar 
súditos dóceis era o mais importante.  

Nesse mesmo período, o essencial era garantir a sobrevivência das crianças para haver 
a produção de pessoas como riqueza do Estado, o que não era necessário no Antigo Regime. 
Deste modo a figura da mãe ganha importância e se dá a construção do “mito que continuará 
bem vivo duzentos anos mais tarde: o do instinto materno, ou do amor espontâneo de toda mãe 
pelo filho” (BADINTER, p. 145-146). 

Os estudos de Badinter demonstram o poder e a força do mito construído ao redor da 
maternidade sobre a mentalidade histórica, presente ainda hoje no imaginário social. A ideia de 
ação pedagógica, descrita por Bordieu, exercida sobre os corpos pelo poder masculino é 
favorecida pelo mito do amor materno. Ele sustenta e justifica os ensinamentos dados, desde 
cedo, à mulher, de como agir em função da sua essência de mãe.  Deste modo, escamoteia-se 
que a função de mãe para com o filho é aprendida socialmente e o amor à criança gerada vem, 
como qualquer outro tipo de amor, a partir da relação entre eles. 

O conto “Um dedinho de amor” exemplifica e levanta a questão do aprendizado materno 
e a narradora, ao relatar a ausência do amor de sua mãe, elabora progressivamente a 
possibilidade da construção de uma nova identidade materna:  

 
Eu pequena, olhava aquela hereditariedade de desafeto, aqueles irmãos vindo antes de 
mim sem afago de mãe. Eu caçula, observava e pensava: qual será a escala para escalá-
la? Nada. Era sempre uma mãe distante, mãe montanha, mãe gigante, mãe longe, não 
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imbuída de nos amar, não incumbida dos mais naturais cuidados: merenda, beijo, 
histórias na hora de dormir, preocupações pentelhas – Não suba no muro, não caia daí! 
(LUCINDA, 2004, p. 92).  

 
O desafeto da mãe leva a filha a pensar numa forma de conquistar o seu carinho e nos 

leva a considerar a não naturalidade deste sentimento e a necessidade de ser despertado, 
conquistado. Percebemos pela linguagem, naturais cuidados, uma ironia sobre a visão de que a 
mulher nasce com uma atitude maternal de carinho e cuidados próprios com a educação dos 
filhos.  

O discurso dominante, representante do poder masculino, diz que existe uma forma pré-
determinada de ser mãe e a mulher deve cumpri-la. No conto, entretanto, o discurso da 
dominação presente na fala da filha, não o afirma, ao contrário o desconstrói. Ao definir uma 
mãe que não corresponde ao perfil esperado demonstra a maternidade sendo exercida de 
forma não habitual e desmente o pressuposto de uma forma ideal de ser mãe. 

De acordo com Butler (p. 48), a identidade de um gênero é construída 
performativamente. Nessa narrativa, a mãe representada foge ao mito da maternidade ao não 
se colocar como mãe e constrói a sua identidade materna ao ir mudando a sua performance. A 
sua atuação se transforma na vivência com os filhos e por meio de suas experiências com eles 
ela faz-se mãe. A sua mudança de atitude, portanto, é construída a partir da sua experiência 
pessoal e não por uma exigência externa a ela:  

 
Até que um dia o irmão do meio adoeceu sinistramente na sexta e no domingo 
definitivamente nos deixou. [...] minha mãe assolada de uma ternura mórbida, porém 
ternuríssima [...] Na dor da perda, minha mãe amava mais aquele filho do que a todos 
quando nasceram:  filho meu, bendito filho meu, o que será de mim? (LUCINDA, 2004, p. 
91). 

 
Segundo Touraine (2007, p. 47), a construção da mulher por ela mesma efetua-se na 

resistência ao discurso essencialista defensor da existência da natureza feminina com uma 
psicologia própria. Ao nos mostrar o amor sendo despertado pela necessidade humana de afeto 
e reconhecimento do ser filha e não como uma obrigação de mãe, “Um dedinho de amor” 
desmente o essencialismo da identidade materna. Assim, a autora nos propõe uma nova 
identidade materna, construída gradativamente na vivência da maternidade.   

A doença dos filhos leva a mãe a perceber a fragilidade deles e a necessidade da 
presença dela para garantir-lhes a vida: “E fora assim desde então. Se algum adoecia, minha 
mãe fechava as portas dos jornais, da televisão, do marido, do mundo, pra ser só mãe daquele 
filho enfermo” (LUCINDA, p. 91). A iminência da perda é o que faz essa mulher exercer, expor o 
seu amor aos filhos, desviando a discussão sobre a questão do amor materno do campo da 
naturalidade e levando para o plano dos afetos, necessidades e carências humanas.  

A performance de mãe, portanto, não se pauta na ideologia masculina dominante, pois 
suas atitudes mostram a personagem se construindo como mãe a medida que a maternidade é 
acionada e experienciada com cada filho individualmente. Mais ainda, esta é uma mulher que 
tem um universo próprio, sua vida não gira em torno dos filhos, ela é chamada a desenvolver a 
sua maternidade.  

A narradora, mesmo sendo a caçula, sente-se menos amada, pois ao contrário dos 
outros filhos ela “tinha era uma filha da puta de uma saúde que teimava em não [lhe] me 
largar.” (LUCINDA, p. 92).  A mãe não enxergava nela a fragilidade dos outros uma vez que era 
saudável e, ao dizer: “essa não precisa de mim” (LUCINDA, p. 92), não está negando o seu 
afeto; ela demonstra outra forma de olhar os filhos e de ser mãe. Duas visões de amor materno 
se contrapõem, a de uma filha que espera os cuidados próprios de uma mãe tradicional, que 
iriam suprir sua carência de filha que se enxerga amada à medida que é cuidada e recebe 
demonstrações explícitas de afeto, caso contrário interpreta como indiferença e desamor a 
postura da mãe. Por outro lado, a visão da mãe que não via necessidade de demonstrar afeto, 
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proteção e o cuidado a não ser diante de uma fragilidade apresentada pelo filho ou de alguma 
ameaça a sua vida.  

Com efeito, percebemos que o texto aborda de forma natural diferentes maneiras de se 
encarar a função materna e como essas diferenças podem ser superadas. A autora desfaz 
velhos conceitos, levanta novas possibilidades, amplia o horizonte da mulher e desconstrói um 
discurso ultrapassado.  

A filha, diante da constatação de que a mãe acreditava-se desnecessária a ela diz: “E eu 
precisava” (LUCINDA, p. 92). A carência da manifestação de afeto leva a criança às últimas 
consequências para obtê-lo: 

  
[...] Pensei, vou machucar um pedacinho do meu dedo, vai doer, vai ter sangue, curativo, 
lágrimas de minha desejada mãe, alguma febre, choro meu, colo, colo, colo [...] Pus o 
mindinho na guilhotina e fechei os olhos pensando nos olhos da minha adorada mãe 
que eu ainda não havia experimentado acolhedores sobre mim. Eu era a última, a 
menorzinha, a despedida da prole, carregava a impressão de ter nascido e ouvido um 
adeus ao mesmo tempo (LUCINDA, 2004, p. 92). 
Nunca mais perdi minha mãe. Nunca mais fiquei boa do dedo e nem ruim dele. Nunca 
quis ele de volta. Quem quis ele era minha mãe. Por muito tempo, fiquei dando os meus 
pedaços para ser amada. Agora não (LUCINDA, 2004, p. 93). 

 
A atitude da criança levanta outra questão sobre e o amor materno, uma mãe não é 

necessariamente como um filho espera. A mãe esperada e desejada pressupõe a conquista, 
assim é necessário ao filho dar algo de si. Ainda que seja um dedinho, como o fez a narradora, 
que diferente da mãe, sentia a necessidade de demonstração de afeto. Coube a ela, portanto, 
conquistar o que desejava. A responsabilidade é mútua, pois como todo tipo de amor, o 
materno exige reciprocidade. 

A consciência feminina como sujeito tem se desenvolvido nas mulheres e não está 
relacionada aos seus papeis sociais, ou à sua capacidade de gerar vida, ou ao afeto 
extraordinário que possa ter pelo filho. O sujeito feminino revela-se no seu poder de resistir às 
formas manipuladoras de suas representações, como por exemplo, da mulher reprodutora, 
responsável pela educação das crianças, e se tornar criadora de si (TOURAINE, p. 39). A 
representação feminina apresentada no conto mostra uma experiência de identidade de 
mulher (mãe), diferente daquela cujo discurso masculino havia criado e põe em cheque o 
essencialismo.  

No desenvolvimento do conto, o instinto maternal e a naturalidade do amor materno 
são questionados, seja porque a mãe aprende a ser mãe na experiência pessoal com cada filho, 
seja porque a filha tem que conquistar o seu amor. O julgamento feito pela menina sobre o 
papel da mãe não é positivo ou negativo, podemos dizer que, na verdade, são constatações 
sobre este ser mãe com o qual ela tem que aprender a lidar para poder conquistar.  Isto 
significa que a personagem exemplifica uma mulher (mãe) capaz de construir uma vida 
pautada em princípios pessoais e particulares, é uma mulher sujeito produtora de novos 
contextos sociais.  

O segundo conto analisado, “O verdadeiro brilho de Ametista”, traz a representação de 
uma mulher que é mãe, avó, dona de casa religiosa, casada há 38 anos. Parece feliz em seu 
casamento e sente que estabeleceu uma parceria com Aníbal, seu marido. Numa noite, 
entretanto, a “presença indiscreta de seu próprio corpo” (LUCINDA, p. 79) se impõe e Ametista 
inicia a construção de si.  O que, de acordo com Touraine (p. 56) “é a construção de uma 
sexualidade a partir de uma experiência do corpo, na qual o sexo ou o desejo sexual é um dos 
aspectos principais.” 

Os dominados habitualmente repetem os modelos a eles impostos pela dominação, 
seus pensamentos e percepções se organizam em conformidade com a relação de dominação, 
“seus atos de conhecimento são [...] atos de reconhecimento, de submissão” (BOURDIEU, p. 22). 
Até o momento em que sente a presença do corpo, a personagem fez de sua vida a reprodução 
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de experiência de vida de qualquer mulher dominada e submissa. Ametista estava realizada 
como mãe, avó e esposa, mas não era mulher plena em sua sexualidade. No contexto de uma 
sociedade machista o desejo e prazer femininos não são considerados, por isso, o homem ao 
seu lado não se colocava como seu marido-amante, mas sim como seu repressor para que ela 
correspondesse à identidade de mulher criada pelo poder masculino.  

O trabalho de masculinização do corpo masculino e de feminilização do corpo feminino 
estabelece uma relação de dominação e a naturaliza. É desta forma que os corpos são 
adestrados a assumir nas relações sociais os papeis impostos com naturalidade (BOURDIEU, p. 
70-71). Aníbal, como representante da dominação masculina, impôs a Ametista padrões de 
comportamento próprios à mulher segundo a sua visão masculina: “Nunca segurava em cima; 
coisa de homem e não servia para ela. Aníbal achava e por isso ele dizia” (LUCINDA, p. 80).  

A tomada de consciência do próprio corpo, entretanto, contribui para o surgimento de 
novas formas de pensar e agir na personagem.  Ametista torna-se consciente de seu eu e de 
seu corpo como distintos de seu marido e encoraja-se a fugir da submissão imposta: 

  
Mas, no fundo, tinha muita vontade de assobiar nesse dia e isso era um fato. 
Perturbador até. Assobiar um bolero que fosse e, pensando bem, aquele ônibus nem era 
o da sua comunidade. Era mais um dos que iam dar em Cordovil e ela nem era de lá. 
Aníbal tinha ficado em casa. [...] Portanto era anônima. Se era anônima, era sua. Só sua. 
Já que se pertencia, que era dela mesma... resolveu: soprou em fino trato um fado que 
gostava – “Estranha Forma de Vida” (LUCINDA, p. 80). 

 
A realidade cotidiana se organiza sobre a divisão sexual, naturalizada pelo poder 

masculino produtor da identidade dos gêneros com atos e atuações pré-estabelecidos. A 
produção da identidade dos gêneros objetiva o controle, a regulação e a manutenção da divisão 
entre os sexos. No entanto, como é fabricada por meio do discurso, a atuação da identidade de 
um gênero pode ser mudada e é possível construir uma experiência pessoal de um gênero que 
substitua a identificação original dada como natural a ele (BUTLER, p. 194-196).  

No momento em que Ametista toma consciência de si, o corpo é liberado, e a sua 
atuação supera a de dominada para ser atriz de sua própria vida. Dá-se assim uma nova 
representação feminina; uma mulher nova se coloca e age considerando a sua própria vontade. 
O seu desejo de fêmea, tanto tempo reprimido, é liberado e ela pode vivê-lo. Representando 
este momento de tomada de consciência e de desligamento da mulher dos valores masculinos, 
a autora usa a imagem da cotovia: “Estava ainda boa de bico, como diria seu falecido pai 
quando ela era criança e já assobiava. O pio daquela velha cotovia foi invadindo o ônibus, o 
barulho das marchas e ela nem aí” (LUCINDA, p. 80).  

A cotovia é um pássaro conhecido por seu canto característico enquanto desenvolve seu 
voo, marcado por descidas bruscas seguidas de ascensões lentas. De acordo com Chevalier 
(1999), a cotovia, pela forma de realizar o seu voo, 

 
[...] simboliza a evolução e a involução, suas passagens sucessivas da terra ao céu e do 
céu a terra unem dois polos da existência: ela é uma espécie de mediadora. [...] O alçar 
voo na clara luz da manhã evoca o ardor de um impulso juvenil, o fervor, a manifesta 
alegria da vida. Seu canto é de alegria [...] (CHEVALIER, 1999, p. 296).  

 
No conto entendemos a cotovia como representação da união de dois planos. A 

personagem a partir daquele momento sai do domínio masculino, representado por Aníbal, e 
eleva-se ao seu eu, atingindo um plano mais alto na representação de si mesma. Ametista 
torna-se uma mulher que se constrói a partir de si, não valem mais os valores de Aníbal, 
entretanto, a parceria estabelecida entre eles não é abandonada. Há a conciliação destes dois 
universos.  

Logo em seguida à liberação de seu corpo, Ametista percebe a presença de “um 
homem, cuja maior diferença era não ser Aníbal. Um homem.” (LUCINDA, p. 80). A fêmea que 
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se libera vê neste rapaz o macho que não vê em seu marido. E, contrariando toda a ordem 
seguida até então para a condução das suas ações, esta mulher submissa às regras e desejos 
de Aníbal passa a agir “a fim de responder às [suas] exigências interiores e pessoais, e não 
somente responder às sujeições exteriores” (TOURAINE, p. 31). Ametista coloca-se no centro da 
sua vida, a relação estabelecida com o seu universo exterior parte da relação que agora 
estabelece consigo mesma. A mulher-fêmea busca a realização do seu desejo.  

Numa linguagem ambígua, a narrativa desenvolve-se revelando uma mulher realizada 
como mãe, avó e esposa permitindo-se, neste momento de sua vida, viver a sua sexualidade 
até então reprimida pelo poder que nela criara e desenvolvera apenas a identidade da mulher 
padronizada pela sociedade patriarcal:  

 
Começou então a idealizar o cardápio do almoço: um suculento contrafilé à milanesa, 
batatas fritas, salada de beterraba com pepino, arroz que já estava pronto até e o feijão 
que era só temperar com um alho miúdo e bem socadinho. Pronto. Só que quando 
pensou “pronto” sua boca estava na boca do rapaz a quem suas mãos e braços 
demarcavam. Beijava o rapaz [...] (LUCINDA, 2004, p. 80-81). 

 
A ambiguidade da linguagem consiste em a personagem conciliar a preparação mental 

do cardápio do almoço do marido com o estar pronta para finalmente assumir-se como mulher 
e a sua sexualidade, pois beija o rapaz ao concluir o cardápio. Cuidar, pensar nas suas questões 
domésticas e familiares não a impedem de ser mulher, viver e realizar o seu desejo. Apesar do 
marido, o qual não permitia que ela despertasse como mulher, pois para ele a iniciativa de um 
beijo “seria coisa de prostituta ou então fogo de mulher, dizendo mulher como sinônimo de 
palavrão” (LUCINDA, p. 81), a cotovia alçou voo, chegou ao plano mais alto e atingiu a sua 
plenitude. A ideia da realização sexual vem pela descrição do beijo que se configura na 
descrição do próprio ato sexual: 

 
[...] Beijava a valer, com fôlego, sem pausa porque o rapaz correspondia. Enfiava a língua 
ritmada naquela boca boa. Enfiava com bis a língua e tirava para voltar de novo. Enfiava 
a grossa rosa língua como um réptil ou uma flor na vida de Ametista. Uma sensação de 
paraíso invade o céu virgem da boca, a dela [...] Beijou, beijaram-se. Houve freios 
bruscos. Houve curvas. Houve pontos. Mas Ametista beijava (LUCINDA, 2004, p. 81). 

  
 Realizada, plena como mulher-fêmea a personagem desembarca “no clã das noras, 
ninhos e netos. ‘Vovó é tão amorosa!’” (LUCINDA, p. 81). Existe aí uma conjunção de dois 
universos. O dos conceitos e valores masculinos de Aníbal, vividos até então, e no qual ela 
estava para o outro, agindo em conformidade com um modo de ser construído fora dela. Deste 
modo, ela não se fez, já estava feita, apenas seguia o estabelecido. O segundo é seu próprio 
universo, agora conquistado. A sua nova representação, plano no qual atua por si mesma de 
acordo com seus valores e vontades, ou seja, ela construiu um modo próprio de ser.  

O discurso formulado a partir deste momento da narrativa aponta para a possibilidade 
de a mulher conciliar dois aspectos distintos na construção da sua identidade. Ter uma 
identidade produzida pela dominação masculina respondendo a performance de mãe, avó, 
esposa e estar realizada neste aspecto de sua vida não exclui a possibilidade de realizar-se 
enquanto fêmea. Assim o faz a personagem ao liberar o seu desejo, permitindo-se viver a sua 
libido, ainda que numa idade considerada tardia. Isto, no entanto, sem abrir mão desta vida 
anterior, conciliando o casamento com o que pode lhe fazer bem e estar fora dele.  

O poder masculino anula a sexualidade feminina e fragmenta a mulher, mas através da 
experiência com seu corpo ela pode reconstruir-se e desenvolver a consciência de si 
vivenciando a sua sexualidade, como ocorreu com Ametista:  

 
Voltou para casa acompanhada de uma amiga que não via há décadas. Amiga antiga da 
qual havia se afastado por muito tempo. Voltou com a sua mulher na algibeira da alma. 
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Plantas e vasos a reconhecerem. Feliz e muda como uma pedra Ametista brilhava. 
Aníbal adorou o contrafilé (LUCINDA, 2004, p. 81). 

 
A personagem reencontrou a sua mulher, recuperou a sua sexualidade e feminilidade 

reprimidas, tornou-se uma mulher completa e por isso está plena. “Ser uma mulher para si, 
construir-se como mulher é (...) transformar esta mulher para o outro em mulher para si. Mas 
não deve haver aí uma ruptura completa entre as duas” (TOURAINE, p. 41).  Ametista, a dona de 
casa controlada pelo poder masculino, na vivência do seu corpo, construiu-se como mulher e foi 
capaz de agregar à sua experiência de dominada a experiência de ser para ela mesma. 

Os contos estudados apresentam personagens femininas conscientes como sujeito, 
numa performance que garante a realização de sua individualidade independente e apesar  do 
poder social masculino. As mulheres construídas por Elisa Lucinda subvertem o poder 
masculino, transgridem as representações vigentes e tornam-se atrizes na construção de si 
mesmas, ao mesmo tempo em que convivem com aspectos da tradição.  Elas se caracterizam 
pela autodescoberta e vivência de uma identidade própria e, por isso, sua obra exemplifica a 
consciência de si que tem se desenvolvido nas mulheres. E também marca um rompimento 
com a violência simbólica que sempre cercou a representação do gênero feminino na literatura.  
O discurso construído por Lucinda representa a mulher como atriz de sua vida, enquadrando-se 
em um feminismo que pretende criar uma identidade feminina não de igualdade com o 
homem, mas uma identidade com voz própria que venha somar-se a voz masculina.  
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Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Baseados nas teorias acerca da dominação masculina de Pierre 
Bourdieu (2012) e na teoria feminista de Judith Butler (2003), este trabalho 
tem o objetivo de averiguar como as mulheres se comportam em relação às 
normas existentes na sociedade em que vivem, considerando-se, 
particularmente, o contexto político, histórico, cultural e patriarcal em que elas 
estão inseridas e a levantar reflexões a respeito da dominação masculina e 
das possibilidades de afirmação da mulher na construção de discursos para 
afirmação de sua alteridade no mundo contemporâneo. A análise crítica será 
feita a partir do conto “Amor”, presente no livro Laços de família, de Clarice 
Lispector, cuja primeira edição data de 1960. Tal conto ilustra uma ruptura 
com os padrões vigentes, no entanto, isso não quer dizer que a personagem 
alcança uma autonomia; mas começa a refletir sobre o feminino e a sua 
situação numa sociedade machista marcada pela dominação e pela opressão.  
Ana, a protagonista do conto, deseja a liberdade, mas é assombrada pela 
sensação de segurança e da proteção patriarcal. Não só as mulheres deveriam 
ser educadas de maneira diferente e mudar sua postura, mas os homens, 
principalmente, deveriam tomar conhecimento da situação das mulheres e, 
desde jovens, assumir um comportamento menos machista para, assim, 
construir relações menos violentas e autoritárias.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: Bourdieu; Butler; Dominação Masculina; Lispector. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

Baseados nas teorias acerca da dominação masculina de Pierre Bourdieu (2012) e na 
teoria feminista de Judith Butler (2003) este trabalho tem o objetivo de averiguar como as 
mulheres se comportam em relação às normas existentes na sociedade em que vivem, 
considerando-se, particularmente, o contexto político, histórico, cultural e patriarcal em que elas 
estão inseridas. 

Tece-se a presente análise crítica a partir do conto Amor do livro Laços de família, de 
Clarice Lispector, cuja primeira edição data de 1960. Tal conto propõe a uma ruptura com os 
padrões vigentes. Isso, no entanto, não quer dizer que as personagens femininas de Lispector 
alcançam uma autonomia; agora, elas começam a refletir sobre o feminino e a sua situação 
numa sociedade machista marcada pela dominação e pela opressão. Em outros termos: a obra 
clariceana estrutura-se em torno das relações de gênero, fazendo emergir as diferenças sociais 
cristalizadas entre sexos, as quais cerceiam quaisquer possibilidades de a mulher atingir sua 
plenitude existencial. 

Ademais, classificá-la como feminista não implica, entretanto, que as suas obras 
empreendam uma defesa panfletária dos direitos das mulheres. Significa que tais obras trazem 
críticas contundentes aos valores patriarcais, desmascarando a repressão feminina nas 
práticas sociais, numa espécie de consequência do processo de conscientização desencadeado 
pelo feminismo. 
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FFFFundamentação teóricaundamentação teóricaundamentação teóricaundamentação teórica    
 

Uma característica do trabalho de Pierre Bourdieu é o pragmatismo próprio de quem 
analisa a realidade como parte dela, sem a pretensão da historicidade comum na filosofia 
clássica. Seu esforço contínuo foi no sentido de uma filosofia útil para seu tempo, 
questionadora e denunciante. Por essas razões, criou o seu método de análise da realidade – 
do qual o conceito de habitus é a síntese – uma vez que, para ele, os modos de conhecimento 
fenomenológico e objetivista não davam conta da complexidade do fenômeno social. O 
problema residia entre o agente social e a sociedade, ou se apreendia o mundo social como 
natural ou se estudava as relações objetivas negligenciando a esfera subjetiva e participação 
dos agentes.  
 Em a Dominação Masculina, Bourdieu estabelece a dominação de gênero no centro da 
economia das trocas simbólicas. Na sua análise, a constatação de que esta prática está 
corporificada, fazendo tanto mulheres quanto homens suas vítimas. O corpo é, portanto, o lugar 
onde se inscrevem as disputas pelo poder, é nele que o nosso capital cultural está inscrito, é ele 
a nossa primeira forma de identificação desde que nascemos – ou somos homens ou somos 
mulheres. Por conseguinte, o nosso sexo define se seremos dominadores ou dominados. O 
corpo é a materialização da dominação, é o locus do exercício do poder por excelência. 
 A consequência de tais representações sociais engendradas pelo capital simbólico é o 
quase consenso de que a mulher é o ser menos capaz, o sexo frágil que precisa a todo tempo 
de um protetor, além disso, ainda hoje relegada a seu papel de reprodutora, enquanto a 
virilidade e os atributos considerados masculinos como forte e protetor são preferidos em 
detrimento daqueles concebidos como femininos, sendo, assim, considerados superiores, deste 
modo, o homem é a norma, partindo deste pressuposto das construções simbólicas. É dado que 
o que é simbólico avança para o político e passa a ser a realidade objetivada. Em outras 
palavras, a idealização objetivada torna-se subjetiva por meio das instituições formadoras de 
consciência que fornecem o nosso modo de ver a realidade, como se esta fosse formada por 
uma unidade de sentido inquestionável. 
 Bourdieu usa como sustentáculo de seu esquema teórico categorias de oposição 
binária. A investigação comparativa sobre os usos matrimoniais na Cabila também junto aos 
camponeses de Béarn, província francesa onde nasceu, foi uma espécie de experimentação 
epistemológica, sendo este primeiro local preferido ao segundo por possuir um “depósito” do 
nosso inconsciente cultural. De acordo com o autor, esses esquemas são de aplicação 
universal, pois: 
 

Esses esquemas de pensamento, de aplicação universal, registram como que diferenças 
de natureza, inscritas na objetividade, das variações e dos traços distintivos (por exemplo 
em matéria corporal) que eles contribuem para fazer existir, ao mesmo tempo que as 
“naturalizam”, inscrevendo-as em um sistema de diferenças, todas igualmente naturais 
em aparência; de modo que as previsões que elas engendram são incessantemente 
confirmadas pelo curso do mundo, sobretudo por todos os ciclos biológicos e cósmicos 
(BOURDIEU, 2012, p. 16). 

  
 Bourdieu explora com profundidadeas tensões e ambiguidades da dominação de 
gênero, não apenas enfocando a dominação em si, mas evidenciando os mecanismos pelos 
quais ela é produzida e inscrita nas subjetividades das pessoas, antes, porém já impregnada na 
esfera social porque é estruturada pelas relações de poder entre os gêneros. Seus conceitos, 
além de se inserirem como instrumentos importantes às tentativas de compreensão dessa 
instituição milenar, que é a dominação masculina, oferecem oportunidade de uma posição 
científica epistemológica que não se situa no polo dos determinismos estruturais como 
tampouco nos dos subjetivistas. O reconhecimento da cumplicidade ontológica gerada pelo 
habitus, entre os campos sociais e seus agentes, a importância de se entender a distinção, 
entre os agentes, a partir da introjeção pelos mesmos princípios de visão e de divisão inscritos 
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nas estruturas objetivas dos campos e dos grupos e, ainda, a observação das regularidades e 
irregularidades das práticas e das estratégias, que além de romper com a ideia dos sujeitos 
enquanto meros suportes da ideologia oferecem a noção de uma atuação existencial dentro 
dos limites. 
 

Os dominados aplicam categorias construídas do ponto de vista dos dominantes às 
relações de dominação, fazendo-as assim ser vistas como naturais. O que pode levar 
uma espécie de auto-depreciação ou até autodesprezo sistemáticos, principalmente 
visíveis (...) na representação que as mulheres cabilas fazem de seu sexo como algo 
deficiente, feio ou até repulsivo (ou, em nosso universo, na visão que inúmeras mulheres 
têm do próprio corpo, quando não conforme aos cânones estéticos impostos pela moda), 
e de maneira mais geral, em sua adesão a uma imagem desvalorizada da mulher. A 
violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o dominado não pode deixar 
de conceder ao dominante (e, portanto, à dominação) quando ele não dispõe, para 
pensa-la e para se pensar, ou melhor, para pensar sua relação com ele, mais que 
instrumentos de conhecimento que ambos têm em comum e que, não sendo mais que a 
forma incorporada da relação de dominação, fazem esta relação ser vista como natural 
(...) (BOURDIEU, 2012, p. 46-47). 

  
 À luz destas afirmações é possível concluir que a noção de dominação está na base da 
violência simbólica, portanto, a eficácia desta dominação está nos dominados se integrarem 
como parte da dominação sem ter consciência de sua própria dominação. 
 Na teoria feminista, Judith Butler, tendo o gênero como elemento normatizador das 
ficções que delimitam a identidade sexual, identifica a ruptura das práticas regulares pela 
subversão possível pela transgressão de suas próprias convenções.  
 Ela problematiza a esfera das construções simbólicas onde se estabeleceria a coerência 
da distinção de gênero, interpretando que esta categoria é um “conjunto de atos repetidos no 
interior de uma estrutura reguladora altamente rígida” (BUTLER, 2003, p. 59) e só uma 
representação pautada na heterogeneidade sexual representaria a fuga efetiva do destino 
biológico, nos seus aspectos político e simbólico. 
 O gênero estaria regulado por pulsões externas (constantes normativas sociais) e 
internas (identidades fragmentadas). Na possibilidade que está além do sujeito viável dessa 
coerência possível e imposta encontra-se a subversão capaz de o ressignificar: “(...) ‘Interno’ e 
‘externo’ constituem uma distinção binária que estabiliza e consolida o sujeito coerente. 
Quando esse sujeito é questionado, o significado e a necessidade dos termos ficam sujeitos a 
um deslocamento” (BUTLER, 2003, p. 192). 
 A constituição da alteridade no revés dos discursos hegemônicos, embora vista como 
totalizante por Butler, é capaz de situar a mulher no campo das desigualdades históricas, 
mapeando sua contida potencialidade de expressão num universo que compreende razões de 
etnia, classe e gênero. E esta localização, este sentido de enunciação, evidencia a singularidade 
da voz subalterna que possibilita a compreensão devida das bases dessa representação. 
 Em sua tentativa de ampliar o conceito de identidades de gênero, Butler contrapõe duas 
imagens geradoras desse discurso. A de gênero como práticas reguladoras e a do gênero 
performativo. 
 Na primeira, denuncia o gênero como instrumento institucional e normativo, construído 
nas bases de uma hegemonia falocêntrica, numa “heterossexualização do desejo”, ou seja, 
fornecendo de forma impositiva as ideias de um masculino e feminino universais, estabelecidas 
em coerência e continuidade com a repetição dos papéis possíveis e diferenciados distribuídos 
entre homens e mulheres, permitindo – ou coibindo – identidades possíveis: “A 
heterossexualização do desejo requer e institui a produção de oposições discriminadas e 
assimétricas entre ‘feminino’ e ‘masculino’, em que estes são compreendidos como atributos 
expressivos de ‘macho’ e ‘fêmea’” (BUTLER, 2003, p. 38-39). 
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 Na segunda, as identidades seriam “efeitos” das práticas discursivas, produtos das 
“fricções reguladoras”, mas que teria suas construções fantasiosas deslocadas pela dissidência 
de um sujeito performativo, que reinventa seu modo de inscrever-se na sociedade subvertendo 
as próprias normas que o regulam. 
 A autora retoma o problema contido no paradigma do fundacionalismo biológico e o 
reestrutura, numa proposta que confronta, de forma a desconstruir, o significado de uma 
identidade de gênero, partindo para uma ressignificação política, reconhecimento de uma 
leitura de permeabilidade dos corpos. 
 O corpo, na acepção de Butler, é um entrelugar. É o sistema de ressignificação onde um 
travestismo simbólico seria capaz de reinscrever para além dos discursos monolíticos. A 
performance evidenciaria que o gênero seria efeito e não causa ao origem, tendo, portanto, que 
ser repensado como uma categoria de representação política e simbólica. A reinscrição no 
corpo é vista como uma permeabilidade de fronteiras inteligíveis.  
 As relações de gênero não podem ser entendidas como fato isolado, pelo contrário, elas 
são constitutivas de toda realidade, pois o modelo paradigmático de ser homem e ser mulher 
regula todas as nossas atividades. Bourdieu afirma que os agentes específicos e as instituições 
– Escola, Igreja, Estado, família – são estruturadas e estruturantes neste processo de 
naturalização da dominação, ou seja, estes agentes ao mesmo tempo que têm poder de moldar 
a sociedade são moldadas por ela, na medida que não é possível estabelecer onde essa 
reprodução de “esquemas generativos” se inicia, em última análise, trata-se da relação 
dialética entre a conjuntura e a estrutura do campo. Neste sentido, afirma: 
 

Ora, longe de afirmar que as estruturas de dominação são a-históricas, eu tentarei, pelo 
contrário, comprovar que elas são produto de um trabalho incessante (e, como tal, 
histórico) de reprodução, para o qual contribuem agentes específicos (entre os quais os 
homens, com suas armas de violência física e violência simbólica) e instituições, família, 
Igreja, Escola, estado (BOURDIEU, 2012, p. 46, grifo do autor). 

 
 As representações sociais do homem e da mulher não regulam apenas as relações 
interpessoais entre homens e mulheres, mas também entre homens e homens e mulheres e 
mulheres. Todavia não se restringe ao âmbito interpessoal, pois são igualmente marcadas pela 
dominação de gênero as relações no âmbito econômico, político e religioso. Isso porque o 
habitus se refere tanto ao social quanto ao individual, uma vez que precede a escolha que 
antecede a ação. Assim, o processo de internalização da objetividade torna-se objetivação 
internalizada, pois já está no habitus humano, traduzido em estruturas, costumes, tradições e 
normas, assimilados como “certo”, “normal” e “natural”. 
 O habitus é um conceito fundamental para entender como a prática da dominação 
adquire um caráter natural e quase divino. É tanto conhecimento obtido, bem como um capital, 
ou seja, significa “disposição incorporada, quase postural” do agente, ou seja, é a objetividade 
das práticas subjetivas. Nesta linha de pensamento, o habitus pressupõe um conjunto de 
noções que antecede a ação, esta última constituindo-se nas práticas dos agentes no interior do 
campo social. 
 Na reconstrução dos corpos, o desejo que os permite existir é cercado pela fobia 
fantasmagórica que os ronda e os reprime. Sobretudo no caso de mulheres que representam 
mulheres, que reinscrevem os signos de seus corpos e sua história num contexto onde as 
possibilidades de criação trafegam pelas fronteiras dos estereótipos de gênero estão, assim, 
atuando na paisagem conflituosa do hibridismo e da performatividade.  
 Se, por um lado, elas estão atadas aos signos impostos numa hierarquia que diz 
respeito a uma matriz hegemônica da produção cultural, por outro, se defrontam com a 
possibilidade de desconstrução performativa, capaz de denunciar a ordem mantida e regulada 
para a perpetuação das representações possíveis por meio da repetição de sinais arbitrários 
dentro desse mesmo campo simbólico.  
  



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 

ISBN: 978-85-88753-26-6  33334444    

AAAAnálise do conto nálise do conto nálise do conto nálise do conto AmorAmorAmorAmor, de Clarice Lispector, de Clarice Lispector, de Clarice Lispector, de Clarice Lispector    
    
    Contudo, apesar de historicamente o cânone literário haver sido sempre constituído pelo 
homem branco ocidental, portanto, regulado por uma ideologia que exclui os escritos das 
mulheres, o novo lugar que a mulher vem ocupando na sociedade em decorrência do 
feminismo fez-se refletir nessa prática. Como afirma Zolin: “De um lado a crítica literária, antes 
de domínio quase exclusivamente masculino, passou a ser praticada por mulheres; de outro, 
estas passaram a escrever mais como literatas, livres dos temores da rejeição e do escândalo” 
(ZOLIN, 2009, p. 328). 
 Escritoras que, tendo em vista a mudança da mentalidade em relação à condição social 
da mulher, lançam-se no mundo da ficção, até então masculino, engendrando narrativas 
povoadas de personagens femininas “conscientes do estado de dependência e submissão a 
que a ideologia patriarcal relegou a mulher” (ZOLIN, 2009, p. 329). 
 No Brasil, é Clarice Lispector quem inaugura uma tradição para a literatura da mulher. É 
ela que traz outra forma de narrar dentro de um espaço antes fechado às mulheres. Suas obras 
trazem críticas contundentes aos valores patriarcais, evidenciando a repressão feminina nas 
práticas sociais, numa espécie de consequência do processo de conscientização desencadeada 
pelo feminismo. 
 As mulheres em sua narrativa não mulheres em conflito, que deixam aflorar a angústia, 
a violência, as ambiguidades decorrentes da inconformidade com destino historicamente 
construído para elas. 
 Em Amor, a personagem central, Ana, enquadra-se no destino de mulher, ou seja, vive 
confinada no ambiente doméstico. Depois de uma juventude intensa cumprindo fielmente com 
o seu papel de mulher, isto é, em relação às normas existentes na sociedade regida pela ordem 
falocrática, ela reconhece que, em verdade, é vítima de um processo ideológico que a torna 
submissa e secundária em relação aos homens. O conto inicia apresentando as circunstâncias 
a que ela se enquadra diariamente: 
 

Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô. Ana subiu no 
bonde. Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no 
banco procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. 
Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. (...) A cozinha era enfim 
espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que 
estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara 
lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. 
Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas 
apenas. E cresciam árvores. Crescia a sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia 
a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido 
chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do 
edifício. Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida 
(LISPECTOR, 1998, p. 19). 

 
 Nessa passagem, observa-se que Ana age repetindo os papéis impostos às mulheres 
pela sociedade patriarcal. Assim, cabe a ela fazer as compras, cuidar dos filhos, dos afazeres 
domésticos e mesmo do marido. Em outros termos, ela é uma dona de casa, mas nem por isso 
tal profissão constitui-se numa possibilidade libertadora. O seu comportamento em relação às 
normas existentes é de aceitação. Esse universo na qual ela se insere resguarda certa 
harmonia, justamente por ela cumprir satisfatoriamente com os deveres que lhe competem 
como mulher. Tudo isso faz com que ela se sinta em conformidade com os preceitos 
ideológicos que subjazem a relação homem-mulher. Portanto, a mesmice é ideologicamente 
inculcada nas mulheres e, por isso mesmo, elas não questionariam a ordem social imposta. O 
fato de Ana preencher aqueles requisitos de uma boa mãe e de uma boa esposa são condições 
suficientes para a sua própria recompensa. Tanto isso é verdade que, nesse fragmento, ela é 
comparada a um lavrador. Tal comparação é importante já que fica assinalada a igualdade de 
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valores que se estabelece entre as atividades ditas dos homens e as tarefas ditas das 
mulheres, mas nem por isso essas últimas são reconhecidas como sujeitos que desempenham 
funções essenciais e imprescindíveis na sociedade. 
 Às mulheres, ainda, não são conferidas possibilidades para que reflitam sobre a sua 
situação de marginalização. Não lhes são conferidos esclarecimentos acerca de suas condições 
de exclusão e exploração, e isso não é por caso: existe um componente estratégico de 
manipulação ideológica que as impossibilita de erguer qualquer questionamento que vai na 
contramão da proposta falocêntrica. Como decorrência disso, elas desconhecem a sua própria 
história, ou seja, a sua ancestralidade. Não só isso: elas se desconhecem a si próprias a ponto 
de se rejeitarem ou mesmo de desencadearem uma relação de poder autoritária. No trecho 
transcrito, é feita uma referência às empregadas que habitam o mesmo edifício de Ana. As 
empregadas seriam, pois, duplamente submissas: pela sua condição sexual feminina e por 
serem comandadas por outras mulheres. Com isso, as mulheres seriam exploradoras e 
opressoras de outras mulheres, o que enfatizaria o preconceito contra o gênero. 
 O conto Amor refere-se, ainda, não de modo claro e direto, à questão do casamento. O 
matrimônio seria uma armadilha do patriarcalismo, pois, além de exigir, legalmente, que as 
mulheres deem continuidade ao sobrenome do marido, determina que elas tenham filhos. Essa 
última condição obriga à mulher a se confinar no ambiente doméstico, sem, muitas vezes, ter 
possibilidades de assumir uma profissão que lhe assegure certa independência em relação ao 
homem: 
 

Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa 
estava vazia sem precisar mais dela, o sol alto, cada membro da família distribuído nas 
suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto 
– ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. 
Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da 
família à revelia deles. Quando voltasse era o fim da tarde e as crianças vindas do 
colégio exigiam-na. Assim chegaria a noite, com sua tranqüila vibração. De manhã 
acordaria aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis empoeirados e sujos, 
como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das 
raízes negras e suaves do mundo. E alimentava anonimamente a vida. Estava bom 
assim. Assim ela o quisera e escolhera (LISPECTOR, 1998, p. 20-21). 

 
 Essa passagem cristaliza a imagem de mulher que aceita os papéis impostos pela 
sociedade patriarcal. Em verdade, não seria uma questão de escolha ou de aceitação, mas uma 
internalização inconsciente daquelas marcas que definem o perfil da mulher que a sociedade 
aceita e exige ter. Nesse particular, Ana está de acordo com as normas convencionais gerais 
que, a propósito, fazem-na repetir o destino de mulher: ela limpa e prepara a casa para o 
marido e os filhos. O cumprimento de tais tarefas a deixa realizada; no entanto, a não execução 
dessas metas faria com que ela se autopunisse ou fosse punida pelo próprio companheiro, 
pelos próprios filhos e mesmo pela sociedade. Seja como for, a ordem patriarcal – que 
determina que a mulher volte a sua atenção para a família, tendo, inclusive, que elevar e 
respeitar a figura masculina – imprime a ela uma marca que lhe perseguirá para sempre. O 
casamento e a maternidade consistem, pois, em estratégias cujo intuito aloja-se na tentativa 
de aprisionamento da mulher em regras de condutas sociais. Essa ordem é importante 
conquanto define o lugar e os papéis que os homens devem ocupar, justamente para garantir a 
sua imagem frente a um esquema de comportamento que tem subjacente um princípio 
autoritário de relações. 
 Tem-se, ainda, nesse trecho, certo desenho de Ana que reforça os comentários já 
tecidos. Trata-se da referência a aureola que ela parece ocupar sobre a cabeça. Tal imagem 
lembra, dentro do âmbito religioso cristão, a Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo. Segundo as 
sagradas escrituras, Maria dedicou-se ao lar, ao marido e ao filho, sem burlar quaisquer 
esquemas sociais. Portanto, a imitação de tais condutas faria das mulheres indivíduos 
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respeitados e valorizados. Entretanto, não são esses os atributos que lhes conferem um lugar 
social de prestígio. O discurso religioso cristão é usado como estratégia ideológica para 
mascarar e encobrir certa rede de dominação cuja vítima é a mulher. Não só isso, ele faz com 
que a figura feminina mantenha relação com o sagrado, garantindo, assim, uma força que 
conduz à origem do universo e da vida. Jesus Cristo, que é evocado pela alusão feita à Virgem 
Maria, está na base de um novo arranjo social ou princípio de vida, mas tem, também, como 
marca caracterizadora do sofrimento. Portanto, o sacrifício que as lides domésticas impunham 
a Ana faria com que ela equiparasse a sua vida à de Virgem Maria, sendo, pois, assim, 
santificada e elevada ao âmbito do sagrado, não obstante o sofrimento que ela finge ignorar. 
Em qualquer das hipóteses, a ordem cultural ou religiosa evocam um sujeito feminino que 
aceita passivamente certa ordem hierárquica fadada a jamais permitir seu esfacelamento. 
 Nesse conto, Ana, depois de um dia como os outros, toma um ônibus para retornar ao 
lar. Tal atitude é o princípio de uma viagem, não apenas uma viagem no sentido literal do 
termo, mas uma viagem que a coloca frente-a-frente com um processo de autoconhecimento. 
Aliás, o deslocamento do veículo implica o movimento, a mudança, a oscilação, enfim, quebra-
se a tranquilidade e as certezas existentes até então. Tudo isso proporcionaria um momento de 
reflexão, o que representaria uma etapa de construção do feminino em andamento: 
 

O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas. Logo um vento meio úmido soprava 
anunciando, mais que o fim da tarde, o fim da hora instável. Ana respirou 
profundamente e uma grande aceitação deu a seu rosto um ar de mulher. 
O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até Humaitá tinha tempo de descansar. Foi 
então que olhou para o homem parado no ponto. 
A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado. De pé, suas mãos 
se mantinham avançadas. Era um cego. 
O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa 
intranquila estava sucedendo. Então ela viu: o cego mascava chicles... Um homem cego 
mascava chicles (LISPECTOR, 1998, p. 21). 

 
 Aquela estabilidade existencial que aparentemente garantia um estilo de vida 
harmonioso a Ana começa a ser desmantelada. Tal circunstância ganha consistência 
conquanto a personagem do aludido conto depara-se com uma situação particular: um homem 
cego parado mascando chicles. Essa imagem suscita uma reflexão acerca da sua condição 
enquanto sujeito feminino. O indivíduo imóvel chama a atenção para a posição do homem na 
sociedade. A sua tendência é a de assumir um posto de privilégio que lhe confira prestígio 
social. Nessa passagem, o cidadão é cego, mas, mesmo assim, ele apresenta um equilíbrio que 
lhe dá uma posição diferenciada. Ana, ao contrário, cumpre com um destino de mulher; 
entretanto, depara-se com a incerteza, a dúvida e a insegurança quando se põe frente a um 
homem. Não é somente isso que toca Ana: o ato de mascar chicles consistiria numa ação que 
implicaria uma repetição quase que mecânica de acontecimentos. O sujeito cego, nesse 
particular, não seria somente aquele cidadão a que ela assistiu numa determinada ocasião de 
sua vida; antes, seria a sua própria imagem refletida numa outra pessoa. Nesse momento, Ana 
se dá conta de que a sua vida, na verdade, consiste numa repetição de comportamentos e 
atitudes. Quem estava impossibilitada de averiguar isso era ela – ela estava cega. Em outros 
termos: a rotina das mulheres volta-se para a imitação de certos padrões sociais a que ela é 
fadada a cumprir: arrumar a casa, cuidar dos filhos e do marido e, ainda, cuidar de si para não 
decepcionar o companheiro. Assim, pequenos detalhes do cotidiano deflagram o entrechoque 
de mundos e de fronteiras, que se tornam fluidos e erradios como o que é dado ao leitor acerca 
da relação de Ana, a sua casa, o seu marido. 
 Nesse caso, o bonde em que a personagem se encontra chama atenção não somente 
para o movimento de mudança, incerteza ou instabilidade – o fato de ele vacilar nos trilhos, 
conforme explicita o fragmento transcrito, sugere essa possibilidade de leitura. Antes, confere a 
Ana uma visão limitada do mundo, ou seja, o pequeno espaço que ela dispõe no ônibus remete 
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para o universo restrito de vivências e/ou de experiências que as mulheres, em geral, possuem. 
Essas percepções abalam Ana, inquietando-a, e, com isso, o seu mundo como que se arruína. 
Aliás, quando o veículo dá a partida, ela cai: “o bonde deu uma arrancada súbita jogando-a 
desprevenida para trás” (p. 22). De qualquer modo, observa-se que Ana torna-se consciente da 
sua condição de mulher, e qualquer abalo que ela experimenta a torna frágil. Ela se dá conta de 
que não tem nenhum alicerce sobre o qual possa apoiar-se. Essa situação, aliás, provoca uma 
série de percepções que até então ela não tivera: 
 

Incapaz de se mover para apanhar as sua compras, Ana se aprumava pálida. Uma 
expressão de rosto, há muito não usada, ressurgira-lhe com dificuldade, ainda incerta, 
incompreensível. O moleque dos jornais ria estragando-lhe o volume. Mas os ovos se 
haviam quebrado no embrulho de jornal. Gemas amarelas e viscosas pingavam entre os 
fios de rede. O cego interrompera a mastigação e avançava as mãos inseguras, tentando 
inutilmente pegar o que acontecia. O embrulho dos ovos foi jogado fora da rede e, entre 
os sorrisos dos passageiros e o sinal do condutor, o bonde deu a nova arrancada de 
partida. 
Poucos instantes depois já não a olhavam mais. O bonde se sacudia nos trilhos e o cego 
mascando goma ficara atrás para sempre. Mas o mal estava feito. 
A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima quando a tricotara. A rede perdera 
o sentido e estar num bonde era um fio partido; não sabia o que fazer com as compras 
no colo. E como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O mal estava 
feito. (...) o mundo se tornara de novo um mal-estar. Vários anos ruíam, as gemas 
amarelas escorriam. Expulsa de seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas na rua 
eram periclitantes, que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão – e 
por um momento a falta de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde 
ir (LISPECTOR, 1998, p. 22-23). 

 
 Nesse fragmento, Ana mostra-se consciente das limitações que os papéis sociais lhe 
impõem e que a impedem de agir. Atenta à dominação masculina, a personagem se vê 
reduzida a uma situação humilhante e absurda: todos os passageiros do ônibus, no instante de 
sua queda, a observam e um menino qualquer aproveita a situação para rir. Isso não é tudo: os 
ovos que Ana adquirira quebram-se. Tal acontecimento, a rigor, é importante na compreensão 
do texto. O ovo é um símbolo universal do estado original do cosmos, é o símbolo da vida e do 
sagrado. Não apenas isso: ele apresenta uma estrutura fechada que comporta, em seu interior, 
uma força vital rigorosamente ordenada. A quebra do aludido ovo, nesse conto, gera um 
processo de reflexão acerca de certas estruturas que Ana considerava como perfeitamente 
acabadas. Em outras palavras: se o ovo é um elemento que representa um estilo de vida dado 
como ordenado e harmonioso, agora, com o seu rompimento, tem-se que, por detrás dessa 
fachada, existe um componente ideológico autoritário que confere à vida um caráter de 
mutilação. Nesse momento, a vida, para Ana, deixa de ser um todo sistemático. O tecido social 
é todo ele afetado quando se inicia um processo de dessacralização daquela ordem 
ideologicamente imposta. Nesse trecho, a rede de tricô que Ana trançava remete a essa 
possibilidade de leitura. De qualquer modo, o comportamento da personagem aponta para um 
momento de tensão estabelecido pela impossibilidade de ela tomar uma decisão que poderia 
transformar a sua vida em relação à sua condição de mulher casada submissa. 
 Toda essa situação que entorna a personagem faz com que ela desconheça a sua real 
condição de existência. O mundo, para Ana, torna-se, pelo menos num primeiro momento, 
estranho e confuso. Essa ideia pode ser assegurada no instante em que ela desce do ônibus. 
Nessa ocasião, ela percebe que desconhece o ambiente a sua volta: 
 

Só então percebeu que há muito passara do seu ponto de descida. Na fraqueza em que 
estava tudo a atingia como um susto; desceu do bonde com pernas débeis, olhou em 
torno de si, segurando a rede suja de ovo. Por um momento não conseguia orientar-se. 
Parecia ter saltado no meio da noite. 
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Era uma rua comprida, com muros altos, amarelos. Seu coração batia de medo, ela 
procurava inutilmente reconhecer os arredores, enquanto a vida que descobrira 
continuava a pulsar e um vento mais morno e mais misterioso rodeava-lhe o rosto. Ficou 
parada olhando o muro. Enfim pôde localizar-se. Andando um pouco mais ao longo de 
uma sebe, atravessou os portões do Jardim Botânico. 
Andava pesadamente pela alameda central, entre os coqueiros. Não havia ninguém no 
Jardim. Depositou os embrulhos na terra, sentou-se  no banco de um atalho e ali ficou 
muito tempo. 
A vastidão parecia acalmá-la, o silêncio regulava sua respiração. Ela adormecia dentro 
de si (LISPECTOR, 1998, p. 23-24). 

 
 As relações sociais, para Ana, tornam-se indigestas e obscuras. O rompimento do ovo, 
tal como se verificou, significa que a personagem, a partir daquele momento, não vê mais o 
mundo enquanto uma figura circular em que a ordem das coisas é dada por concluída e 
acabada. É nesse instante de choque, em que se entrecruzam a consciência de um estilo de 
vida tradicional e outro que começa a se firmar a partir daquela situação, que ela se sente 
suspendida e arruinada. A condição noturna e a sua posição em meio a uma rua 
comprida com muros altos chamam a atenção para essa ideia. Não só isso: a sua situação de 
solidão reforça os aludidos aspectos. Esse isolamento sentido por Ana é dado pelas 
circunstâncias em que se encontra, mas é, ainda, uma condição imprescindível para a 
ordenação do caos. Em qualquer das hipóteses, quando é dada às mulheres a percepção da 
sua real situação, elas se sentem desnorteadas. Não que elas não tenham força para reagir 
contra tal estado de coisas, acontece que, no instante que transgridem e tentam uma 
transformação, elas são obrigadas a enfrentar o sistema patriarcal. 
 Outro detalhe importante nesse fragmento diz respeito ao fato de Ana penetrar no 
Jardim Botânico. A sua inserção nesse espaço condiciona a sua reflexão acerca de ideologias 
que asseguram uma ordem social na qual as mulheres se situam numa condição de 
marginalização. A ideologia religiosa cristã, nesse particular, é posta em xeque, já que Ana 
começa a compreender o mito de Adão e Eva no paraíso. O paraíso seria, aqui, o Jardim. 
Portanto, aquela ideia de harmonia conferida pelo mito bíblico resguarda, em verdade, uma 
relação de poder autoritária. Assim, Ana se insere num processo de reflexão de modo que o 
mundo começa a ruir-se de forma que o belo cede lugar ao feio, o sagrado ao profano, o paraíso 
ao inferno. O feio, o profano e o inferno, a rigor, seriam as suas condições de existência que 
ficaram resguardadas até então. O patriarcalismo, a propósito, faz a mulher pensar que ser bela 
e decorativa é tudo. A beleza, nesse sentido, segundo o olhar masculino, estaria vinculada à 
ignorância feminina: 
 

As árvores estavam carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana 
pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe à garganta, 
como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do Jardim era outra. Agora que o 
cego a guiara até ele, estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio, 
onde vitórias-régias boiavam monstruosas. As pequenas flores espalhadas na relva não 
lhe pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlate. A decomposição 
era profunda, perfumada... Mas todas as pesadas coisas, ela via com a cabeça rodeada 
por um enxame de insetos, enviados pela vida mais fina do mundo. A brisa se insinuava 
entre as flores. Ana mais adivinhava que sentia o seu cheiro adocicado... O Jardim era 
tão bonito que ela teve medo do Inferno (LISPECTOR, 1998, p. 25). 

 
 Essas percepções que brotam em Ana fazem com que ela avalie o seu lar com um 
sentimento de desdém que não sentira até então. Essa repulsa não é apenas o que ela sente 
pelo mundo lá fora, mas pela própria casa. Essa situação é útil para ilustrar o seguinte: muitas 
mulheres pensam que – por estarem bem casadas, por possuírem o que lhes é necessário na 
vida, por não sofrerem qualquer tipo de violência física pelo homem – estão fora das alçadas do 
poder patriarcal. Muitas acham, ainda, que são suas amigas, vizinhas ou conhecidas que são 
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vítimas de determinados abusos por parte dos homens, esquecendo-se, no entanto, que elas 
também são vítimas do sistema autoritário patriarcal, mas de uma forma diferente. A 
personagem desse conto – que, aliás, nem sobrenome tem – pensava levar uma vida feliz e 
harmoniosa ao lado do marido e dos filhos, entretanto vê que está na mais completa ruína. A 
vida de casada é insatisfatória e a unidade nunca é alcançada com o masculino: 
 

Abriu a porta da casa. A sala era grande, quadrada, as maçanetas brilhavam limpas, os 
vidros da sala brilhavam, a lâmpada brilhava – que nova terra era essa? E por um 
instante a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de 
viver. O menino que se aproximou correndo era um ser de pernas compridas e rosto igual 
ao seu, que corria e a abraçava. Apertou-o com força, com espanto. Protegia-se trêmula. 
Porque a vida era periclitante. Ela amava o mundo, amava o que fora criado – amava 
com nojo. (...) Abraçou o filho, quase a ponto de machucá-lo. Como se soubesse de um 
mal – o cego ou o belo Jardim Botânico? – agarrava-se a ele, a quem queria acima de 
tudo. Fora atingida pelo demônio da fé. A vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. (...) 
Mamãe, chamou o menino. Afastou-o, olhou aquele rosto, seu coração crispou-se. Não 
deixe mamãe te esquecer, disse-lhe. A criança mal sentiu o abraço se afrouxar, escapou 
e correu até a porta do quarto, de onde olhou-a mais segura. Era o pior olhar que jamais 
recebera (LISPECTOR, 1998, p. 26-27). 

 
 A repulsa pela casa e pelo filho exibe a tendência de Ana sentir raiva do mundo. Nesse 
particular, a capacidade de sentir desprezo existe, mas é reprimida, a mulher nunca consegue 
exercê-la, pois a sociedade patriarcal a reprime. Assim, a ordem é calar. O patriarcalismo 
condena a mulher ao conformismo, senão ela perde o que tem e passa a ser humilhada frente 
à sociedade. De qualquer modo, a cólera, enquanto um sentimento feminino, traduz a revolta 
provocada por uma realidade social injusta e preconceituosa em relação às mulheres. Nesse 
caso, Ana não age violentamente. Enquanto mulher, ela está sempre pronta para perdoar. Aqui, 
parece que a sua atitude é a de perdoar o próprio filho, justamente por ser seu descendente. Ou 
seja, ela perdoa o filho, pois esse é um elemento a mais que a vincularia no estilo de vida 
propiciada pelo matrimônio. 
 
 
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    
 
 Ana é uma personagem desajustada, que deseja a liberdade, mas é assombrada pela 
sensação de segurança e da proteção patriarcal. Em momentos epifânicos, rompe com a 
cegueira em que está mergulhada, deflagrando um processo interior de tomada de consciência, 
contudo esta percepção não é libertadora. 
 A protagonista do conto analisado, depois de se conscientizar de sua real condição, 
procura se reestabelecer. Isso não se dá de maneira satisfatória, pois ela já fora educada 
dentro de um esquema rígido dirigido pelos homens. Caberia à mulher conquistar o seu espaço, 
não de modo autônomo e isolado, mas em integração com os homens. Assim, não somente as 
mulheres precisariam ser educadas, desde crianças, de forma diferente, no sentido de não 
aceitar as diferenças sociais impostas pelo sexo. Os homens, principalmente, deveriam tomar 
conhecimento da situação das mulheres, e, desde jovens, assumir um comportamento menos 
machista para, assim, construir relações menos violentas e autoritárias. Contudo, como vimos, 
seria necessário, para isso, que se rompesse com o habitus, mudando assim, o status quo no 
qual estamos inseridos. 
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Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: A literatura reflete identidades e representa modelos simbólicos da 
sociedade, pois sempre há na literatura um vínculo ideológico. Mediante esse 
ponto, a literatura serve, muitas vezes, ao propósito de reproduzir padrões e 
valores sociais, como se observa na história da literatura os efeitos e as 
marcas do patriarcalismo, sistema sócio-cultural, que vigorou no Brasil desde 
os primórdios da colonização até meados do século XX, no qual a mulher era 
subestimada e concebida como sexo frágil e menos inteligente, submetida às 
vontades masculinas. Na produção de obras literárias refletia-se essa 
problemática, pois o cânone literário excluía obras de autoria feminina. Com o 
desenvolvimento da crítica feminista e suas propagações e questionamentos, 
descobriu-se inúmeras escritoras que tinham sido relegadas à margem e viu-se 
a necessidade de pesquisar e analisar essas obras de autoria feminina. Nessa 
perspectiva e sobre a ótica dos estudos teóricos do pós-modernismo (SANTOS, 
2000; BAUMAN, 1998, 2004; HALL, 2011) e da crítica feminista (RAGO, 1995-
1996; ZOLIN, 2009a, 2009b; LOBO, 2014) e suas implicações na construção 
identitária dos sujeitos, o presente artigo tem como foco uma análise dos 
perfis de algumas personagens femininas em contos de escritoras do século 
XXI, selecionados da coletânea 25 mulheres que estão fazendo a nova 
literatura brasileira, organizada por Luiz Ruffato, para a editora Record, em 
2004.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: literatura de autoria feminina; pós-modernidade; sujeitos 
fragmentados. 

 
 

A sociedade foi construída sob os pilares patriarcais, cujos resquícios estão presentes 
até hoje na pós-modernidade. Com muita luta e pensamento crítico, as mulheres procuraram 
desconstruir esses pilares e construírem uma nova história. Com o surgimento da literatura 
crítica feminista, em meados dos anos 60, as mulheres – autoras e personagens – tem sido 
objeto de análises e estudos. Desse modo, as obras de autoria feminina começam a ser 
analisadas e interpretadas sobre uma nova e revolucionária ótica. 

A prática acadêmica, assim como a escrita literária, foi, por muito tempo, praticada 
pelos homens, geralmente da classe média, branca e heterossexual, o que excluía a literatura 
feita por negros, mulheres e outras minorias marginalizadas por uma sociedade calcada no 
elitismo, no branquismo e no gênero predominante masculino. O que leva, historicamente 
falando, ao cânone literário, que é estabelecido de acordo com determinada sociedade e sua 
cultura. Sendo assim, as obras de literatura feminina não tiveram quase representação alguma. 

Para que a mulher conseguisse alguma representatividade e alguma valorização, foi 
preciso que, mediante a crítica feminista, começassem os questionamentos quanto à 
construção social e cultural no logocentrismo e falocentrismo, isto é, um sistema 
falogocêntrico, substancializado pelo patriarcalismo. Segundo Rago o “feminismo adquire uma 
enorme importância ao questionar a organização sexual, social, política, econômica e cultural 
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de um mundo profundamente hierárquico, autoritário, masculino, branco e excludente” (1995-
1996, p. 12). 

Na crítica feminista, segundo Zolin (2009a), logocentrismo é um termo utilizado ao 
buscar a desconstrução do pensamento ocidental do cânone literário, que é definido pela 
elitização masculina. Enquanto que falocentrismo é utilizado na crítica feminista em relação ao 
comportamento, convicções e posturas alicerçadas nos ideais de superioridade masculina, 
centrada no falo. 

Nessa visão logocêntrica, as minorias, inclusos negros, mulheres e outras, foram 
marginalizadas ao se estabelecer o cânone literário que consiste no conjunto de obras que 
representam e fomentam o pensamento crítico. As diferenças aqui são excluídas, as poucas 
mulheres que conseguiram instrução no tão centralizado mundo das letras foram “através de 
arestas e frestas que conseguiu abrir através de seu aprendizado de ler e escrever em 
conventos” (LOBO, 1999, p.5). 

Segundo Zolin (2009a), as poucas mulheres que se aventuraram em publicar obras 
literárias, utilizaram pseudônimos masculinos como, por exemplo, Emily Bronte que escrevia 
como Ellis Bell. Ou utilizavam nomes de outras mulheres: Jane Austen publicou suas primeiras 
obras como By a Lady. Na literatura brasileira, teve o caso de Dionísia Gonçalves Pinto que se 
dispunha do pseudônimo Nísia Floresta Brasileira Augusta, uma das primeiras e importantes 
escritoras do século XIX, considerada percussora do feminismo no Brasil. 

A exclusão das mulheres e suas obras do mundo literário era tão banalizada e comum, 
que houve homens que publicaram críticas negativas, desmerecendo a capacidade das 
mulheres de produzir romances, contos ou poesias. É o que afirma Zolin, ao transcrever a crítica 
de João do Rio. Nas palavras desse crítico, “quando a femme de lettres deixa o verso e 
embarafusta por outras dependências da complicada arte de escrever, as relações passam à 
calamidade.” (RIO, 1911, Apud ZOLIN, 2009a, p. 327). Essa crítica feita por um escritor e 
jornalista explicita, de forma veemente, a discriminação em relação à escrita feminina. São 
pensamentos como esse, repletos de pressupostos ideológicos do falocentrismo e valores 
patriarcais, que alimentaram o preconceito em relação à escrita feminista. 

Devido a esses posicionamentos misóginos, a crítica feminista tem trabalhado no 
sentido de desmistificar a ideia do homem como centro e possuidor de poder. A mulher começa 
a se inserir nesse meio falogocentrico com um discurso de alteridade, alteridade aqui tida como 
“ser o outro, o excluso, o estranho, é próprio da mulher que quer penetrar no “sério” mundo 
acadêmico ou literário.” (LOBO, 1999, p.5, grifo da autora). A busca da ruptura com o 
falocentrismo pela crítica feminista acontece, portanto, tanto 

 
na literatura de autoria feminina, como na literatura de autoria negra ou africana, 
percebe-se a existência de um discurso de alteridade político, na medida em que seus 
representantes se assumam e se declarem como tal, isto é, como negros, negras, 
africanos, africanas, ou seja, como parte de uma etnia não prestigiada ou como 
mulheres. A literatura de autoria feminina se constitui naquelas obras em que a 
literatura se exerce como tomada de consciência de seu papel social.  (LOBO, 1999, p.6) 

 
No Brasil, verifica-se a mesma problemática, uma vez que somente as obras escritas por 

homens integravam o cânone literário. Com o posicionamento do feminismo, as mulheres 
começam a escrever com mais liberdade, sem medo. Inicia-se, então, a visão da mulher como 
consciente de si, repleta de discursos novos, diferentes dos pregados até então pela sociedade 
patriarcal, o que a insere na história da literatura. Nesse contexto, surgem também as críticas 
literárias, capazes de ler essa nova escrita feminina e colocarem seu posicionamento em obras, 
com a mesma capacidade intelectual antes demonstrada somente pelos homens. 

Desse modo, segundo Zolin (2009b), descobrem-se, então, escritoras que travam 
narrativas com personagens conscientes de sua situação social, descortinando a realidade 
feminina, a opressão do patriarcalismo, o que a ela foi relegado e imposto como, entre tantas, 
Raquel de Queiroz, Cecília Meireles e Clarice Lispector, citando algumas das mais conhecidas. 
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Ao ser exposto o fato de que as mulheres criaram e escreveram obras de valor literário, 
de acordo com Zolin, viu-se necessário descreve-las, apontar suas características em cada 
época. Por isso, “quando se debruça sobre os trabalhos das escritoras (...) pode-se perceber a 
recorrência, de geração para geração, a determinados padrões, temas, problemas e imagens.” 
(ZOLIN, 2009b, p. 328). Segundo a autora, há três fases marcantes na literatura de autoria 
feminina: a fase feminina, a feminista e a fêmea, das quais, na obra de uma mesma escritora, 
podem ser encontradas mais que uma fase. 

A fase feminina se caracteriza pela imitação, reprodução dos valores patriarcais 
vigentes. Nessa etapa inicial da escrita feminina, internaliza-se nas obras os padrões 
dominantes, o que se observa no romance Úrsula (1859), de Maria Firmina dos Reis, no qual se 
afirma a ideologia de que a mulher não tem voz. 

Na fase feminista, a obra retrata a descoberta da mulher nessa situação de 
inferioridade. Ela está ciente da submissão que lhe é imposta e protesta contra esses valores, 
como pode-se observar nas obras de Clarice Lispector, que publica o romance Perto do Coração 
Selvagem, em 1944, e dá início a uma produção literária feminina, cujos questionamentos e 
críticas aos valores patriarcais expõem e denunciam a subjugação feminina. A partir daí 
surgiriam escritoras hoje consagradas como Nélida Piñon, Marina Colasanti, Lygia Fagundes 
Telles e Lya Luft, entre outras, que seguiriam a tradição clariceana de representação de 
personagens femininas marcadas pelas tentativas de escapar das teias de dominação e se 
tornarem sujeitos de suas histórias. 

A autoconsciência e a busca por uma identidade são características da terceira fase, a 
fêmea (mulher). As personagens das obras que compõem esse novo momento da escrita 
feminina, estão em busca de sua emancipação e procuram deixar os valores que as regiam, até 
então, para trás e construírem-se a si mesmas. Os conflitos femininos, sobretudo da 
personagem Breta, a última descendente de uma família de imigrantes galegos, instalados no 
Brasil desde a segunda década do século XX, em A república dos sonhos (1984), de Nélida 
Piñon, exemplificam essa fase. 

Nessa linha teórica, no presente trabalho pretende-se analisar alguns contos da coleção 
25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira, publicada pela editora Record, em 
2004,  organizada por Luiz Ruffato, escritor brasileiro que dispôs a mostrar o quanto é rico o 
campo literário de autoria feminina, ao reunir  contos  de vinte e cinco autoras que começaram 
a publicar obras ficcionais, a partir dos anos 90 do século passado. Segundo ele, “é possível 
organizar um livro de contos que reúne mais de duas dezenas de escritoras (...) e ainda ficar 
com a sensação de estarmos sendo injustos, ao deixar de fora talvez igual número de autoras.” 
(RUFFATO, 2004, p.7). 

A coletânea inclui diversas escritoras contemporâneas de diferentes idades, abrangendo 
temas que são recorrentes nos contos, como as experiências do cotidiano, a sexualidade, o 
amor, a morte, a gravidez, a solidão, a infância, o medo gerado pela modernidade urbana e o 
seu caos e o complexo rompimento com o modelo patriarcal de família, como será visto nas 
análises dos contos escolhidos, que refletem nas personagens a condição humana inserida em 
um contexto pós-moderno, repleto de contradições e conflitos. 

Algumas dessas escritoras possuem mais de uma obra publicada, tanto de contos 
quanto de romances. Os contos e as quatro autoras escolhidas para a análise são “Psycho”, de 
Clarah Averbuk, “Gertrudes e seu Homem”, de- Augusta Faro, “Mãe, o cacete”, de Ivana Arruda 
Leite, e “Caligrafias”, de Adriana Lisboa. 

Antes de prosseguir com a análise em si, devemos observar alguns pontos necessários 
para nortear e subsidiar a leitura e estudos dos contos. As escritoras da coletânea selecionada 
são consideradas pós-modernas. Mas o que vem a ser o pós-modernismo? De acordo com 
Fernandes (2009) o pós-modernismo é difícil de definir, pois ainda o estamos vivendo, mas 
grosso modo é o surgimento de uma nova ordem social e econômica, onde existe a falsa 
necessidade do consumo exagerado e impulsivo com as mídias vendendo algo que 
supostamente precisamos.  
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Santos (2002) diz que é na pós-modernidade que o homem perde a unificação de sua 
identidade, valoriza-se as multirelações, a pressa, a falta de tempo. Por isso, quando algo novo 
aparece, antes de atermos a ele, já outro o substituiu. Predomina “o niilismo, o nada, o vazio, a 
ausência de valores e de sentido para a vida.” (SANTOS, 2002, p. 10, grifo do autor). 

Reflete-se na literatura essa transformação, vê-se a necessidade de buscar novos 
horizontes de temas, de formas, de pensamentos, de romper com o tradicionalismo. Segundo 
Fernandes (2009), “há uma mescla de vozes (‘eu’, ‘nós’, ‘ele’, ‘ela’) (...) ocorre também a 
inserção de fotografias, de letras em itálico, de espaços em branco. As narrativas têm um ritmo 
rápido e não são mais lineares, cronológicas” (p. 302),  o que mostra o quanto o tempo é fugaz 
para o homem pós-moderno. 

Nessa corrida, o sujeito começa a modificar-se, perde sua identidade unificada, os 
velhos conceitos que estabilizavam o social começam a declinar com a pós-modernidade. A 
efemeridade das coisas fragmenta e fragiliza o individuo, o que resulta na tão alardeada crise 
de identidade do ser humano contemporâneo. Segundo Hall (2011), a pós-modernidade 

 
está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 
nacionalidade, que, no passado, nos tinha fornecido sólidas localizações como indivíduos 
sociais. Essas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, 
abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um 
“sentido de si” estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentração do 
sujeito. (HALL, 2011, p. 9 grifo do autor).  

 
Essa crise proporciona a existência não de um sujeito único, de identidade fixa, mas o 

surgimento de um sujeito composto de identidades fragmentadas, contraditórias, às vezes, e 
em outras não resolvidas. Para Hall, de acordo com a necessidade do momento, o indivíduo 
assume uma diferente identidade. Essa complexidade pós-moderna reflete-se nas relações 
amorosas. Aquilo que chamamos de pós-moderno, Bauman (2004) chama de “líquido mundo 
moderno”, onde “os relacionamentos talvez sejam os representantes mais comuns, agudos, 
perturbadores e profundamente sentidos da ambivalência” (HALL, 2011, p. 6).  

Bauman, em sua obra Amor Líquido (2004), analisa exatamente essa problemática: a 
fluidez das relações humanas, a rapidez com que se torna fácil iniciar e terminar, a atual fonte 
de relacionamento em redes, conceitualizando o novo estilo de relacionamento, sendo que este 
se diferencia totalmente dos padrões estabelecidos no patriarcalismo que se constituía da 
típica “família perfeita”, consistente em pai e mãe heterossexuais e seus filhos. A noção de 
mundo organizado e idealizado pelo sistema imposto socialmente começa a definhar, a perder 
seu sentido, uma vez que “tempo e o espaço estão separados na pós-modernidade e os densos 
laços sociais que mantêm as relações interpessoais tendem a ser desfeitos, por não haver nada 
que os fixe como uma ordem obrigatória a ser seguida.” (BENTO, 2006, p. 19). 

Todas essas consequências de uma vida pós-moderna podem ser observadas nos 
contos em analise, nos quais as personagens femininas são afetadas e expostas a toda 
necessidade da busca por identidade como parte essencial e importante para sua emancipação 
e existência fora dos padrões patriarcais, visto que a produção literária dessas escritoras são 
influenciadas pelas suas vivências sociais e pessoais.  Dessa forma, as personagens são ainda 
afetadas por tais padrões, que as obrigam a ter essa necessidade de busca de sua própria 
identidade e de ser independente dos valores patriarcais. 

Clara Averbuck, conhecida como Clarah Averbuck, nasceu em Porto Alegre, em 1979, é 
Jornalista e mora em São Paulo. A autora escreveu a novela Máquina de Pinball, (2002); Das 
Coisas Esquecidas Atrás da Estante (2003); Vida de Gato (2004); Cidade Grande No Escuro 
(2012). Atualmente, mantem ativo o blog http://claraaverbuck.com.br/. O conto “Psycho” 
mostra uma personagem característica da pós-modernidade, que vive em uma insegura busca 
por sua identidade. A personagem de Averbuck, não-nomeada, é retratada como uma escritora 
bêbada e deslocada, sem esperança ou motivação, “perdida em uma cidade enorme”. A 
confusão e a transformação do novo mundo, onde os ideais são questionados e as identidades 
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unificadas estão em declínio, permite a exploração da personagem, em um cenário 
contemporâneo onde o sujeito é incontrolável, volúvel, “abalando a ideia que temos de nós 
próprios como sujeitos integrados” (HALL, 2011 p. 9). A condição feminina no conto é exposta 
de uma maneira que, antigamente, seria esperada somente do homem: o uso da bebida e o 
fato de se embriagar, a falta de dinheiro e a necessidade sexual.  
 

Olha a mina caminhando de manhã na rua, bem pequeninha, todo mundo olhando. Olha 
a cara dela, aquela cara de idiota. Olha a mina se perdendo no metrô, oh, a grande e 
assustadora mina com um metro e meio de altura e diminuindo, diminuindo, cabendo no 
bolso de alguém. (...) Olha, olha, olha ela sem dinheiro de novo, toda fodida. (AVERBUCK, 
2004, p. 24-25) 

 
Tudo isso leva a personagem se apaixonar pelo dono do bar que frequentava. Este tinha 

uma namorada, mas demonstrava pela protagonista certo interesse. Mesmo sabendo da 
namorada, eles mantiveram um caso: “ele dormia comigo e saia correndo de manhã, morrendo 
de culpa. Até que um dia ele ficou. (...) Nunca mais foi embora.” (AVERBUCK, 2004, p. 26). Esse 
trecho evidencia ainda traços de valores pregados pela sociedade patriarcal, que consiste no 
ideal de família. A personagem, com sua identidade fragmentada, problemática e complexada, 
ainda vivencia um relacionamento estruturado nos moldes patriarcais. Ela precisa disso, pois só 
quando ele fica com ela e juntos tem uma filha é que ela se sente menos perdida: “Eu era uma 
escritora bêbada, perdida em uma cidade enorme e sem nenhum lugar decente. Saudosista do 
rock de ontem e amante do rock de hoje que soa como o de ontem.” (AVERBUCK, 2004, p. 23). 

Augusta Faro, que nasceu em Goiânia, em 1984, é pedagoga e mestre em Literatura e 
Linguística pela Universidade Federal de Goiás. Publicou vários livros infantis, contos e poemas 
como, entre outros, A friagem (1998) e Boca Benta de Paixão (2007). No conto “Gertrudes e 
seu Homem”, observa-se o declínio do sujeito unificado, a necessidade de idealizar algo para 
poder existir. O conto consiste na história de uma costureira que se muda para uma cidade 
pequena, monta um ateliê e faz com que sua freguesia cresça rapidamente devido as histórias 
românticas que contava sobre seu marido: “Meu marido chegou de viagem tarde da noite, 
agora dorme. É viajante, não tem porto.” (FARO, 2004, p.136). A personagem cria um homem 
perfeito, doce, amante, cheiroso, para suas clientes, sem que ele aparecesse uma única vez 
sequer, mesmo com algumas jovens jurando tê-lo visto: “Ele é lindo, altão, moreno claro, tem 
olhos verdes (...) é perfumado, o homem.” (FARO, 2004, p.137). 

Toda a construção de Gertrudes contribui para que ela apresente uma falsa alegria, 
fantasiada pelas histórias sobre o marido, enquanto escondia o quanto era triste, amargurada, 
como se observa na seguinte passagem: “as amarguras de Gertrudes doíam na alma 
tropeçante de quem passasse um pouquinho só para observá-las.” (FARO, 2004, p.135). Essa 
falsa felicidade mascara os verdadeiros sentimentos da personagem, o que podemos analisar 
mediante os fatos decorrentes de um mundo em que o antigo sistema patriarcal, que ditava 
regras de conduta e dava base a um sujeito unificado, está em declínio. Os dramas e conflitos 
da personagem resultam desse cenário pós-moderno, onde ocorre aquilo que Hall chama de 
perda de um sentido de si, quando o sujeito e sua identidade estão em crise, ou seja, “o sujeito 
antes com uma identidade unificada e estável está se tornando fragmentado, composto não de 
uma única, mas de várias identidades” (HALL, 2011 p. 12). 

Em Gertrudes vemos marcas da submissão patriarcal. Contudo, todos os ideais de 
família são apenas imaginados.  Tudo o que ela aparentemente quer e deseja, quando narra as 
histórias do marido, representa a impossibilidade de concretização desses ideais, pois até o 
filho “lhe morreu na barriga, porque um jacaré imenso apareceu rolando no limpo do chão” 
(2004, p. 137).  E o homem perfeito e idealizado pela personagem é nada mais que um boneco, 
com aparelhos que reproduz sons da respiração. 

Pode-se dizer que essa idealização de Gertrudes representa certa nostalgia dos ideais 
patriarcais em decadência, pois a necessidade de contar histórias para tentar preencher algo 
que não existe revela esse sujeito feminino em crise. A morte da personagem pode-se colocar 
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como uma metáfora de um suposto fim desses ideais, que, no entanto, deixam vestígios que 
ecoam na sociedade: “a alma de Gertrudes foi vista mais de uma vez; às vezes, tomava a forma 
triste de uma pomba sempre esperta e triste.” (FARO, 2004, p. 141). 

Ivana Arruda Leite nasceu em Araçatuba, em 1951. Fez mestrado em Sociologia pela 
USP e publicou diversas obras relacionadas ao feminino e à literatura juvenil, como as 
seguintes: Histórias da mulher do fim do século (1997); Falo de mulher (2002); Céu da Boca 
(2006) e O futuro do Livro - 60 visões (2007). Atualmente, publica no blog 
http://doidivana.wordpress.com/. No conto “Mãe, o cacete”, observa-se que o simbólico e 
tradicional modelo de mulher apregoado pelo patriarcalismo não aparece. A personagem 
questiona essa relação hegemônica, o que leva a uma ruptura com tal ideologia política e 
social, desestabilizando um modelo simbólico e unificado. A personagem feminina do conto é 
amargurada e atormentada por odiar sua mãe, que não dava a menor atenção a garota: “mãe é 
sinônimo de atraso, degradação. Mãe deforma a cabeça da gente’ (LEITE, 2004, p.213). 

Os papéis são descentralizados, não existe uma ordem de sustentação da família: pai 
provedor da casa, mãe que cuida dos filhos. A família já não é mais pai e mãe, apenas mãe e 
filha, que não tem uma relação afetiva. A mãe trabalha fora, tem casos amorosos e a menina 
acaba desempenhando o papel de chefe de família: “Eu tinha 15 anos e tive que cuidar da casa 
sozinha. Da casa e dela. Deu pra ficar doente.” (LEITE, 2004, p. 215). 

O homem é destituído de autoridade, de poder e de presença significativa no conto, pois 
a personagem não tem a relação de domínio apregoado pelos responsáveis da sustentação do 
patriarcalismo. Ela se torna sujeito primário e responsável de si e da mãe, um arranjo diferente 
dos padrões. Entretanto, a personagem não consegue se sentir livre até o dia que a mãe morre: 
“finalmente eu estava órfã.” (LEITE, 2004, p. 2015). 

Com a morte, a narradora se sente independente, livre das obrigações e doa “todos os 
móveis do quarto” e aluga para um jovem calouro de medicina, com quem começa a ter um 
caso: “Fazia comidinhas que ele gostava, jantava com ele, aparecia de camisola na sala” (LEITE, 
2004, p. 215).  O relacionamento entre eles chega até a ser confundido como maternal: 

 
-A senhora é mãe do Rui? 
-Mãe o cacete – respondi atordoada. – Sou a mulher que dorme com ele, que faz a 
comida dele, que cuida da roupa dele, da casa dele. 
-Praticamente uma mãe. (LEITE, 2004, p. 216)  

 
Esse último ponto claramente exemplifica o quanto os ideais patriarcais são sentidos no 

convívio social, pois nessas relações quem desempenha o papel de cuidar da casa, da roupa, da 
comida é a mulher. E quando a personagem começa a fazer essas mesmas coisas para o 
amante se torna “praticamente uma mãe” na visão de outro homem, amigo do amante, que 
apregoa um discurso totalmente subsidiado e construído de acordo com os valores patriarcais. 

Mesmo que haja uma relação entre mãe e filha com padrões diferentes do comum 
patriarcal, ainda se observa resquícios desse modelo social no comportamento da personagem, 
que revela a necessidade da busca por um relacionamento que de acordo com Rago (1995-
1996), é comum à mulher oprimida do padrão em questão: ser uma esposa perfeita, a qual 
tem sua felicidade calcada em realizar as vontades do homem, deixar a casa arrumada e 
preparar a comida para ele. 

Adriana Lisboa, que nasceu no Rio de Janeiro, em 1970, é ex-musicista, bacharel em 
flauta transversal, doutora em literatura comparada pela UERJ, e é também tradutora. 
Atualmente vive nos Estados Unidos. Escreveu várias obras, tanto no Brasil quanto no exterior 
como, entre outras, os romances Os fios da memória (1999); Sinfonia em branco (2001),  Um 
beijo de colombina (2003), Azul-corvo (2010) e Hanói (2012). Um dos destaques da literatura 
feminina contemporânea e muito elogiada pela crítica, suas obras foram traduzidas para 
diversas línguas, incluindo inglês e alemão. Seu romance  Sinfonia em branco recebeu o Prêmio 
José Saramago, em Portugal. E teve sua obra O coração às vezes para de bater adaptada para o 
cinema brasileiro, por Maria Camargo. Escreve atualmente no site 
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http://www.adrianalisboa.com.br/. O conto “Caligrafias” aborda várias possibilidades e 
ambiguidades no nível estrutural. A linguagem é fragmentada e incerta, marcas do ritmo pós-
moderno. 

O conto é formado por vários minicontos, que consistem em pequenos relatos, 
divagações, observações, não se construindo uma história, uma linearidade. É a pós-
modernidade e a busca por novas “experimentações com a linguagem, os autores empregam 
técnicas narrativas que rompem com a maneira tradicional de narrar.” (FERNANDES, 2009, p. 
302). A rapidez representada na contemporaneidade dos sujeitos, a múltiplas identidades, a 
fluidez das relações, em um  novo mundo vivenciado pelas tecnologias e redes sociais. 
“Caligrafias” representa cinco coisas do dia a dia, contadas, de forma alternada, em primeira e 
terceira pessoa, cada um isolado em si, sem contexto, sem ser cronológico, em um ritmo 
rápido, direcionando o olhar para a pluralidade de identidades. 

O penúltimo miniconto, Limonada Suiça, é o mais longo e narra a confusão de uma 
personagem feminina, em seus 30 anos, que borra os contornos de sua vida com a da 
personagem de um livro, levando a indefinição da leitura: se estava acontecendo realmente 
com ela ou se era parte da história do livro que lia. Observa-se a confusão entre personagem e o 
narrador, não se sabe qual ponto é narração e qual é pensamento da personagem, misturam-se 
trechos de música em meio as falas de personagens, o que proporciona certa desordem: 

 
Essa nostalgia da distância e da novidade. Uma limonada suíça. Pra mim também. Era 
vontade de viajar, nada mais; na verdade irrompera com um acesso e se intensificara, 
atingindo o nível do passional, sim, até beirar a alucinação. (LISBOA, 2004, p. 232, grifos 
da autora). 

 
Essas são características de uma sociedade pós-moderna, na qual se observa a criação 

de manifestações artísticas diferentes, não tradicionais, traduzindo o sentimento do sujeito 
moderno, das necessidades insaciáveis, das identidades inconclusivas, espelhos de um 
contexto social novo, em um mundo no qual a rapidez dos acontecimentos e da vida moderna 
transforma o homem antes concebido “como indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado 
das capacidades de razão e consciência e de ação” (HALL, 2011, p.9), em um sujeito 
fragmentado. 

Em todos os contos analisados, observa-se que, em relação às personagens femininas, 
ainda sobrevivem alguns vestígios de uma sociedade com valores patriarcais que se refletem 
sobretudo na busca por relações amorosas mais estáveis e duradouras. A indeterminação dos 
sujeitos, a desorientação causada por um novo mundo pós-moderno, de fronteiras móveis e 
mutantes, resulta na busca por algo que o defina como sujeitos, exemplificando o sujeito 
contemporâneo. As narrativas são histórica e cronologicamente deslocadas, 
descontextualizadas e/ou fragmentadas. Segundo Neves (2013) os contos da coletânea 
questionam os padrões e buscam “uma ruptura efetiva com o ponto de vista das políticas que 
legitimam os gêneros contínuos, para uma desestabilização desses modelos simbólicos” (p.9). 

Os ideais patriarcais de família se esfacelam e aparecem novas formas de estrutura 
familiar. Sujeitos plurais, sem coerência e múltiplos, construindo o que Hall denomina de 
sujeitos contraditórios, fragmentados e instáveis. Portanto, a nova literatura, feita por mulheres 
que buscam se libertar dos padrões sociais estabelecidos, tem como meta a ruptura com tais 
padrões, espelham o sujeito moderno e suas múltiplas complexidades, retratam a fluidez 
amorosa e a necessidade do sujeito sempre em busca de satisfação. 

As personagens dos contos analisados, mesmo querendo romper com esses laços 
patriarcais e se configurando como sujeitos pós-modernos, apresentam certa nostalgia em 
relação a segurança e proteção que o modelo patriarcal, mesmo opressivo, proporcionava. 
Ainda falta a elas uma independência emocional na construção de suas identidades. 

Segundo Bauman (1998), a sociedade sempre é construída sobre padrões de ordem, 
que apregoa o que, onde e como devemos fazer o que for. Isso significa que o patriarcalismo 
apregoando o lugar da mulher e seus poucos ou nenhuns direitos e, muito mais, obrigações, 
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estabeleceu uma ordem específica e “correta”. Essa hierarquização da sociedade, colocando o 
homem como superior e provedor e a mulher inferior e submissa ao poder masculino, causa a 
falsa sensação de certo e segurança. Quando surge o movimento feminista questionando tudo 
isso, e buscando igualar os direitos das mulheres com dos homens, ocorre o que Bauman 
chama de mal-estar da pós-modernidade. 

Os valores sociais que mantinham a falsa segurança começam a ser desconstruídos na 
busca pelo prazer individual do sujeito. A fim de obter esse prazer, o ser humano 
contemporâneo deixa a ordem, a questiona e tenta encontrar uma nova identidade que o 
satisfaça. É nesse sentido que “os mal-estares da pós-modernidade provem de uma espécie de 
liberdade de procura do prazer que tolera uma segurança individual pequena demais” 
(BAUMAN, 1998, p. 10). 

Sendo assim, essa busca pelo prazer se materializa ao assumir o risco da falta de 
segurança, por esse medo ou nostalgia, mesmo as personagens ansiando uma ruptura nos 
padrões, inserindo-se como sujeitos pós-modernos, o mal-estar as impede de ser totalmente 
livres e as impele a buscar maneiras de segurar na ordem. Como vemos, citando, como 
exemplo, o conto “Gertrudes e seu Homem”, no qual Faro descreve uma personagem fingindo 
uma felicidade e contando histórias fantásticas sobre um marido perfeito, mas inexistente, 
materializado em um boneco. 

Portanto, os contos de autoria feminina analisados refletem tanto o novo mundo pós-
moderno e sua ânsia pela busca de se reafirmar enquanto sujeitos múltiplos na eterna busca 
de satisfação de seus desejos, quanto espelham a nostalgia de um padrão cultural tradicional  
que causava a estranha e falsificada sensação de segurança.  
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Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Este artigo analisa a autoria feminina a partir da obra de Júlia Lopes 
de Almeida. A autora fora reconhecida pelo público e pela crítica literária no 
final do século XIX e início do século XX, mas mesmo assim sua obra foi 
ignorada pela historiografia literária nacional. Como a bibliografia de Júlia 
Lopes de Almeida é bastante ampla faz-se um recorte, analisando apenas o 
conto “Sob as estrelas” (1903), em que é possível averiguar no discurso de 
Almeida um jogo entre a representação feminina em relação à representação 
masculina. Dessa forma, pode-se estabelecer um diálogo entre o conto e a 
teoria feminista de Simone de Beauvoir (1980). No que se refere à autoria 
feminina as reflexões partem da analise de Rita Terezinha Schmidt (2008). 
Outra questão relevante, que será tratada nesta pesquisa, é a intertextualidade 
entre “Sob as estrelas” com a coletânea de sonetos lírico-amorosos, “Via 
Láctea” (1888), de Olavo Bilac. Essa intertextualidade será investigada com 
base nos conceitos de Julia Kristeva (1974).   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: autoria feminina; Júlia Lopes de Almeida; “Sob as estrelas”. 

 
 
AAAAutoria Feminina no século XIX utoria Feminina no século XIX utoria Feminina no século XIX utoria Feminina no século XIX  
 

A cultura humanista ocidental foi criada a partir de diversas relações dicotômicas, a 
religião cristã fundou-se sobre as concepções: Deus/Diabo, bem/mal, fé/ceticismo. A cultura 
ocidental baseou-se nas divisões: homem/mulher, branco/negro, vencedores/perdedores, 
Eu/Outro, etc, para estabelecer seus valores morais. Segundo Eric Landowski (2002), o ‘Si e seu 
Outro’ em filosofia política estão em uma relação simétrica de igualdade perfeita, ou seja, “todo 
indivíduo é Sujeito inteiro, igual ao outro, seu semelhante, qualquer que seja ele” (LANDOWSKI, 
2002, p. 31). Mas, nas práticas sociais isso não se mostra uma realidade,  

 
Porque, mesmo que todo mundo seja em princípio ‘Sujeito’ do mesmo modo, cada um 
se apresenta na realidade, tanto para outrem como para si mesmo, como pertencentes 
a ‘sua’ categoria sócio profissional, a ‘seu’ meio étnico ou cultural, a ‘seu’ grupo 
linguístico ou confessional (...), na medida em que esses diferentes critérios de 
referência tendem a superpor-se uns aos outros, na maioria das vezes, a reforçar seus 
efeitos, alguns membros da comunidade chegam muito naturalmente a passar por ‘um 
pouco mais’ sujeitos que outros – como se ao cumularem as marcas sociais 
convencionalmente consideradas mais positivas, eles encarnassem por si sós o tipo 
mais acabado do grupo considerado, ao passo que os outros não passariam de imagens 
falhas, ou mesmo em negativo, desse grupo (LANDOWSKI, 2002, p. 32). 

 
Dentro desse paradigma, diversos sujeitos são considerados menos sujeitos que outros, 

e a partir disso uma série de ações discriminatórias são praticadas constantemente, algumas 
até mesmo sob a égide legal. Uma análise cuidadosa da 
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(...) História mostra-nos que os homens sempre detiveram todos os poderes concretos; 
desde os primeiros tempos do patriarcado, julgaram útil manter a mulher em estado de 
dependência; seus códigos estabeleceram-se contra ela; e assim foi que ela se constituiu 
concretamente como Outro (BEAUVOIR, 1980, p. 179).  

 
Segundo Rita Terezinha Schmidt, “Aristóteles foi um dos primeiros pensadores a 

explorar noções sobre a natureza do ser humano a partir da diferença sexual” (SCHMIDT, 2012, 
p. 2). Suas deduções levaram-no a concluir que a inferioridade feminina fora recebida pela 
natureza. Isso significaria que seu corpo deriva de um defeito na sua constituição, pois ela seria 
incapaz de produzir “o sêmen, substância que carrega a latência do ser humano completo” 
(SCHMIDT, 2012, p. 2). Por ser privada dessa substância, que constituí a alma do ser, a mulher 
é declarada “como um ser com alma de menos” (SCHMIDT, 2012, p. 2). Essa condição agregará 
um juízo negativo sobre suas “faculdades cognitivas (no caso, a incapacidade da mulher de 
exercer a razão em sua plenitude, o que significa ser barrada do acesso à transcendência)” 
(SCHMIDT, 2012, p. 2). Assim, estabeleceu-se que as mulheres deveriam ficar longe do universo 
cultural, intelectual e político, durante um longo período de tempo. Para mantê-las nessa 
confortável distância usava-se todos os subterfúgios necessários desde a violência à “teses 
médicas provando a incapacidade intelectual da mulher” (DUARTE, 1997, p. 57, grifo do autor).  

Mas, mesmo diante de tantas adversidades, mulheres corajosas utilizaram sua pena 
para escrever contra a sociedade misógina em que a mulher inexistia intelectualmente. Esse foi 
o caso de Júlia Valentim da Silveira Lopes de Almeida. A autora nasceu em 24 de setembro de 
1862, e passou parte da infância na cidade de Campinas, São Paulo. Desde sua infância 
Almeida teve acesso a vida intelectual através do pai que era professor e médico. Já no ano de 
1881, ela publicou sua primeira crônica “Gema Cuniberti”, na Gazeta de Campinas, a partir de 
então contribuiu com os jornais: Tribuna Liberal, A Semana, O País, Gazeta de Notícias, Jornal 
do Comércio, Ilustração Brasileira, entre outros, sendo uma das primeiras mulheres a escrever 
para os periódicos (ALMEIDA, 2014). Aos 24 anos, em Lisboa, Julia Almeida publica seu 
primeiro romance: Traços e iluminuras (1888). Casou-se com o poeta português Felinto de 
Almeida, e em parceria com ele escreveu o romance A casa verde (1899). Almeida escrevera e 
publicara mais de 40 volumes entre romances, contos, narrativas, literatura infantil, crônicas e 
artigos. Esta autora ímpar foi abolicionista e republicana além de abordar, em suas obras, 
ideias feministas e ecológicas. Seus filhos Afonso Lopes de Almeida, Albano Lopes de Almeida 
e Margarida Lopes de Almeida também se tornaram escritores. Ela faleceu em 30 de maio de 
1934, no Rio de Janeiro (ALMEIDA, 2014). 

Conforme apontado pela socióloga Micheli Fanini, “Júlia Lopes de Almeida consegue 
forjar uma carreira de sucesso, consagrando-se em vida” (FANINI, 2009, p. 323), mas ela não 
encontra acolhida pelos seus pares. Em 1897, um grupo de intelectuais decide inaugurar a 
Academia Brasileira de Letras. Muitos encontros e discussões sobre a inauguração ocorreram 
na casa da autora. Pelo reconhecimento profissional de Almeida, Lúcio de Mendonça publica 
um artigo no Estado de São Paulo, sugerindo o oferecimento de uma cadeira à escritora 
(FANINI, 2009). Embora alguns a apoiassem, 

 
Tais apoios foram, como de se esperar, insuficientes para fazer frente às objeções 
aventadas pelos demais “homens de letras”, posto que a aceitação da indicação do 
nome de Júlia Lopes sugeriria acolher na agremiação uma mulher, algo inesperado e 
indesejável, já que, sobre o “segundo sexo” pesava o fardo de ser “essencialmente 
inferior” ao homem. Não se tratava, pois, de uma decisão completamente injustificada, 
posto que este período assiste à profusão de um sem-número de teorias e discursos, 
muitos deles embebidos nas ideias positivistas e no determinismo biológico, cuja tônica 
recaía sobre a vinculação dos papéis femininos a um conjunto de estereótipos que, por 
sua vez, traduzia-se pela ode à vida em conformidade com os limites da polidez, vindo a 
condenar, ou então, prescrever como indesejáveis e inconvenientes as vieilles filles, 
tanto quanto as femmes savants (FANINI, 2009, p. 325-326 grifo do autor).  
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Com sua indicação negada, Lúcio Mendonça publica uma nota de tristeza, na qual se 
observa traços de preconceito. O motivo que os homens de letras deram para a reclusa de Júlia 
Lopes de Almeida foi a inexistência de mulheres na Académie Française de Lettres, congênere 
da brasileira (FANINE, 2009). Ao negar-se à autora a inserção na Academia, percebe-se o 
caráter misógino da sociedade oitocentista, deixando visível que o sexo feminino por si só 
representava incapacidade intelectual: 

 
A repercussão deste indigesto episódio foi amainada pelo ingresso de Felinto de 
Almeida, marido de Júlia Lopes de Almeida, na vaga que, supostamente, seria a ela 
destinada, como uma forma gentil de cumprir, de algum modo, a sugestão feita por 
Lúcio de Mendonça (FANINI, 2009, p. 330). 

  
O nome da escritora é mencionado por alto em algumas antologias, ou manuais da 

historiografia literária brasileira, como a Enciclopédia de literatura brasileira (1990), de Afrânio 
Coutinho, História da literatura brasileira - prosa de ficção - de 1870 a 1920 (1950), de Lúcia 
Miguel-Pereira, o inglês Laurence Hallewell salientou a produção de Júlia Lopes de Almeida em 
seu O livro no Brasil: sua história (1985) afirmando que ela destacava-se como a única mulher 
entre Coelho Neto e Afrânio Peixoto (AMED, 2010). Luiz Ruffato, na sua obra 25 mulheres que 
estão fazendo a nova literatura brasileira (2004), ressalta o papel de Júlia Lopes de Almeida 
como precursora ao conquistar espaço na primeira antologia brasileira de contos, que circulou 
em 1922. O autor menciona que ela despontava entre 35 homens, era aclamada pelo público 
de sua época, e foi, segundo ele, “a primeira prosadora brasileira possuidora de obra relevante 
esteticamente” (RUFFATO, 2004, p. 8). Mas por que ela continua na obscuridade?  

A resposta para a omissão de Júlia Lopes de Almeida pode ser encontrada na 
explicação de Rita Terezinha Schmidt:  

 
Tal omissão não passaria de mero lapso de esquecimento se não se revestisse de um 
caráter paradigmático no que diz respeito ao silenciamento em torno da produção de 
autoria feminina do século XIX nas mais importantes obras de cunho historiográfico e 
crítico da literatura nacional, obras que tiveram um papel fundamental na constituição 
de um cânone prestigiado com o estatuto de “literatura brasileira” que fixou as fronteiras 
de um campo de identidade e valor concebido como parte substancial da memória 
cultural da nação. Estudos sobre as obras de autoria feminina alteram nossa percepção 
do passado e desestabilizam a configuração dessa identidade (SCHMIDT, 2008, p. 132). 

 
Ao reinterpretar o passado, admitindo que não apenas Júlia Lopes de Almeida, mas 

diversas outras autoras que escreveram importantes obras no século XIX e início do século XX, 
ampliam-se as concepções de identidade e muitas vezes explicam-se as condições de 
exclusões/dominações sociais, preenchendo a lacuna historiográfica literária entre o início da 
literatura brasileira e a produção de Raquel de Queiroz (1930). 

 
 

Análise do conto “Sob as estrelas”, de Júlia Lopes de AlmeidaAnálise do conto “Sob as estrelas”, de Júlia Lopes de AlmeidaAnálise do conto “Sob as estrelas”, de Júlia Lopes de AlmeidaAnálise do conto “Sob as estrelas”, de Júlia Lopes de Almeida    
    

O conto “Sob as estrelas”, de Júlia Lopes de Almeida foi publicado em 1903, na 
coletânea de contos Ância eterna1. A narrativa é contada por um narrador onisciente que 
relatará a história de Júlio e laninha2. A trama aborda a chegada do padre Júlio à sua terra 
natal, e suas lembranças sobre um caso afetivo que tivera, antes de ir para o seminário, com 
uma humilde cabocla que morava no vilarejo mineiro, laninha. Com medo de reencontrá-la, 
deseja intensamente que ela esteja morta, pois sente-se profundamente atormentado pela 
lembrança da moça. Júlio procura o cemitério, na esperança de encontrar entre os diversos 

                                                           
1 O título da obra está de acordo com a norma ortográfica do original de 1903 (1ª publicação).  
2 O nome da personagem é grafado em minúscula em todo o conto. 
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túmulos o de laninha, já que não quer perguntar pela moça na cidade para que não descubram 
seu segredo. Em meio aos túmulos, ele depara-se com o de uma criança, que segundo o 
coveiro, trata-se do filho de sua amada. Júlio fica desesperado, porque sabe que o bebê era seu 
filho. No meio da noite, insone, ele assusta-se com o retumbar do sino da igreja soando 
freneticamente. Quando vai até o campanário, reencontra laninha. Ela conta-lhe sobre o filho 
que tiveram, e tenta aproximar-se dele. Júlio foge empunhando o crucifixo. Retumba 
novamente o sino, mas agora com peso do corpo de laninha que se enforca na corda do sino.  

 
Lá fora o sino voltou a badalar na noite negra, desordenada, furiosamente, como se o 
próprio diabo o tangesse! Depois tudo emudeceu. As aves voltaram para o campanário; 
uma barra de luz indecisa abriu-se frouxamente no horizonte, e, só, no meio da noite, o 
cadáver de laninha, enforcado na corda do sino, olhava de face para o vale enormíssimo 
todo cheio de aromas e de treva (ALMEIDA, 1903, p. 8).  

 
A trama é construída sobre o embate cristão corpo/alma, em que laninha é a 

representação de um corpo erotizado e objetificado. Em uma primeira leitura do conto, percebe-
se que as associações criadas pela voz narrativa tendem a enaltecer Júlio. Ele considera-se o 
homem puro que é atormentado pelo ente diabólico que é a mulher: “pensava que antes a 
laninha tivesse morrido... e essa era sua esperança! Queria ser puro, queria ser santo (...). Nos 
seus êxtases a figura de laninha atravessava-lhe por vezes a mente, como tentação diabólica e 
terrível” (ALMEIDA, 1903, p. 2).  

Diversos mitos foram criados associando a mulher à figura maléfica do diabo. Simone 
de Beauvoir demonstra claramente esta concepção: 

 
A menos que a virgindade feminina tenha sido consagrada a um deus, admitindo-se sem 
relutância que implica casamento com o demônio. As virgens que o homem não 
dominou, as mulheres velhas que escaparam a seu poder são mais facilmente do que as 
outras encaradas como feiticeiras; porque, sendo a sorte da mulher destinar-se a um 
outro, não sofrendo o jugo do homem está preparada para aceitar o do diabo 
(BEAUVOIR, 1980, p. 197). 

 
 O narrador de “Sob as estrelas” evidencia essa construção mimética em diversos 
excertos, quando Júlio pergunta ao coveiro sobre quem é a criança que está enterrada no 
pequeno túmulo, este responde: “[é] do filho de uma cabocla, laninha. A peste não a batizou. De 
mais a mais ninguém sabe quem era o pai. O povo afirma que era o Diabo. Dizem que a voz do 
povo é a voz de Deus... Quem sabe?” (ALMEIDA, 1903, p. 3). A associação da mulher com o 
culto ao demônio dentro da cultura cristã justifica a concepção do desejo sexual como pecado: 
 

Muito breve o desejo renasce nele; e não apenas o desejo da mulher em geral, porém, o 
da mesma mulher. Esta adquire então um poder inquietante, porque em seu próprio 
corpo o homem só encontra a necessidade sexual como uma exigência de ordem geral e 
análoga à da fome ou da sede e cujo objeto não é particular. Logo o laço que o amarra a 
esse corpo feminino singular foi obra do Outro. É um laço misterioso como o ventre 
impuro e fértil em que deita raízes, uma espécie de força passiva: é mágico (BEAUVOIR, 
1980, p. 206). 

 
 Dentro dessa lógica cristã, a magia associada à mulher e a própria constituição do seu 
corpo em relação à natureza muitas vezes colocam-na como feiticeira. Segundo Beauvoir, 
“quando ele luta para fazer a sociedade triunfar sobre a Natureza, a razão sobre a vida, a 
vontade sobre o dado inerte, então a mulher é encarada como feiticeira” (BEAUVOIR, 1980, p. 
197). Essa construção da mulher campônia e ligada à natureza, com o gosto pelas tradições e 
lendas da sua terra pode ser encontrada no conto, conforme o fragmento: “laninha sabia contos 
do sertão, histórias de feiticeiras e lobisomens, que ela contava risonha, achando graça nos 
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seus terrores. Ele bejava-lhe a garganta túmida, pedindo-lhe que se calasse” (ALMEIDA, 1903, 
p. 1). 
 Percebe-se a contraposição da razão/natureza na relação de Júlio e laninha. Enquanto 
ele era o rapaz culto que estudara no seminário, ela era a moça simples que detém o 
conhecimento da cultura local e da natureza. Quando ele vai despedir-se dela resignadamente 
para ir estudar longe dali, ela age como louca, a Júlio é sempre atribuída a razão e a sensatez. 
Assim como a razão domina a natureza: “[e]la é o objeto privilegiado através do qual ele 
domina a natureza” (BEAUVOIR, 1980, p. 198), exemplificado no fragmento a seguir: 
 

Na solidão do seu quarto rezava pelo filho, aquela alma pagã criada pelo seu beijo, 
porque, sabia-o bem, a laninha não tivera outro amante, ele era o seu dono, o seu senhor 
absoluto e muito amado, o deus supremo daquela selvagem, filha da terra e amiga da 
terra, para quem a natureza era a única bíblia a que abria a sua alma simples (ALMEIDA, 
1903, p. 5).  

  
As associações possíveis para ambos podem ser esquematizadas da seguinte maneira: 
 

laninhalaninhalaninhalaninha JúlioJúlioJúlioJúlio 
Cabocla inculta Padre culto 

Louca Resignado 
Diabólica Santo 
Natureza Razão 
Corpo Alma 

Imagem 01 – Associação das personagens A 
 

Porém, uma leitura meticulosa do conto pode revelar uma representação feminina 
totalmente diferenciada da realizada até aqui. Para isso, basta centrar a atenção à personagem 
laninha, pois “[é] porém a personagem que com mais nitidez torna patente a ficção, e através 
dela a camada imaginária se adensa e se cristaliza” (ROSENFELD, 1976, p. 21). Inicialmente, 
percebe-se que em nenhum momento da narrativa aparece diretamente a voz dessa 
personagem. Tudo que se sabe sobre ela é contado através do narrador, ou pela personagem 
Júlio. Ao analisar o nome de laninha, observa-se que ele é grafado no diminutivo, e sempre com 
a letra inicial em minúsculo. Esse nome é uma variante de Lani, e segundo o periódico 
Significado da origem dos nomes (2014) ele tem procedência havaiana e significa celestial. 
Esse indício demonstra uma associação a Deus, e não ao Diabo.  

Outro apontamento importante, no que diz respeito à laninha, é a importância do 
espaço. A natureza representa todos os sentimentos e emoções de laninha, é como se a 
natureza falasse o que a personagem silencia. Quando Júlio se abaixa frente ao túmulo da 
criança, desolado, encontra-se a seguinte descrição: “do fundo daquela terra subia alguma 
coisa que o chamava, que o solicitava e lhe dizia: és meu!” (ALMEIDA, 1903, p. 3). 
Posteriormente, após a morte da criança há o seguinte fragmento: “o rio passava numa curva, 
caudalosamente, refletindo o céu rubro, vermelho, ele próprio como uma onda de sangue” 
(ALMEIDA, 1903, p. 4). Quando laninha morre verifica-se a descrição: “o cadáver de laninha, 
enforcado na corda do sino, olhava de face para o vale enormíssimo todo cheio de aromas e de 
treva” (ALMEIDA, 1903, p. 8). Embora a focalização narrativa evidencie a personagem Júlio, a 
construção espacial evidencia a personagem laninha, assim a natureza passa a ter uma 
conotação positiva no conto. Quanto à importância atribuída ao espaço pode-se afirmar que, 
 

(...) o espaço no romance, tem sido – ou assim pode entender-se – tudo que 
intencionalmente disposto, enquadra a personagem e que, inventariado, tanto pode ser 
absorvido como acrescentado pela personagem, sucedendo, inclusive, ser constituído 
por figuras humanas, então coisificadas ou com sua individualidade tendendo para zero 
(LINS, 1976, p. 72). 
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 Embora a individualidade de laninha tenda a inexistir, o espaço assumirá a voz da 
protagonista personificando-se. Ele ultrapassa os limites da denotação, com isso o leitor do 
conto de Almeida apreenderá, através da relação entre a personagem e o seu meio físico, a 
exclusão da sociedade experienciada por laninha. É com a terra que ela se identificará, com as 
estrelas, com o vale, com o rio, enfim com a natureza, não com o mundo dos homens, da 
sociedade, da razão. Há que se considerar também, que Júlia Lopes de Almeida era uma leitora 
atenta de Zola, e tal como o mestre ela utiliza-se da ambientação reflexa para manter em foco 
a personagem em uma narrativa na terceira pessoa (LINS, 1979). Aqui é importante distinguir 
ambientação de espaço: 
 

Por ambientação, entenderíamos o conjunto de processos conhecidos ou possíveis, 
destinados a provocar, na narrativa, a noção de um determinado ambiente. Para a 
aferição do espaço, levamos a nossa experiência do mundo; para ajuizar sobre a 
ambientação, onde transparecem os recursos expressivos do autor, impõe-se um certo 
conhecimento de arte narrativa (LINS, 1979, p. 77, grifo do autor).  

 
 Quando o narrador refere-se à laninha, é possível inferir uma associação a sentimentos 
de pureza e autenticidade. Quando Júlio despede-se dela, a voz narrativa afirma que ela diz-lhe 
que o ama, que dera-lhe “a sua virgindade, a sua alma, que a vida era aquilo, a liberdade, o 
beijo, o amor” (ALMEIDA, 1903, p. 2). Também no final do conto laninha pensa sobre seu desejo 
por Júlio: “Pecar? Não era pecado! Que seria o mundo, sem a perpetuação do amor!” (ALMEIDA, 
1903, p. 7).  
 Ao retornar a atenção para a focalização narrativa, ressaltando a personagem Júlio, 
percebe-se que há certa ironia presente no conto, embora ela esteja sutilmente velada. Júlio 
quer ser santo, puro, transparente, mas todo tempo deseja a morte de laninha, e não tem 
coragem de perguntar ao coveiro sobre a moça para que não desconfiem de seu caso passado 
com esta. Retornando ao trecho citado anteriormente quando Júlio fica sabendo quem é a 
criança morta: “[é] do filho de uma cabocla, laninha. A peste não a batizou. De mais a mais 
ninguém sabe quem era o pai. O povo afirma que era o Diabo. Dizem que a voz do povo é a voz 
de Deus... Quem sabe?” (ALMEIDA, 1903, p. 3, grifo nosso). Ele sabe que era o pai da criança: a 
sentença profética do coveiro que era o Diabo parece inverter a associação anteriormente 
suscitada. Conforme o esquema representado a seguir: 
 

laninhalaninhalaninhalaninha    JúlioJúlioJúlioJúlio 
Celestial Diabo 
Pureza Impuro 
Amor Ódio 

Natureza (+) Razão (-) 
Corpo (+) Alma (-) 

Imagem 02 – Associação das personagens B 
 

 Nesta inversão paradigmática das personagens, percebe-se que a autora utilizou-se de 
uma estratégia narrativa para evidenciar a personagem feminina. Embora o narrador desse voz 
a Júlio, e evidenciasse suas qualidades em detrimento da personagem feminina, toda a 
construção estrutural da narrativa evidencia laninha. É na subalternidade da personagem que 
ela se sobressai.  
 É muito importante levar-se em conta o contexto de recepção da obra de Almeida. 
Segundo Anatol Rosenfeld, através de algumas expressões cria-se uma espécie de identificação 
entre leitor e personagem, no qual o leitor será conduzido a vivenciar a experiência dele 
(ROSENFELD, 1976, p. 23). Possivelmente, a autora era lida por mulheres que provinham de 
famílias abastadas e tinham acesso à leitura e à escolaridade. Mesmo com uma condição 
econômica superior a de laninha, muitas leitoras poderiam identificar-se com ela, pois elas 
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eram silenciadas por uma sociedade sexista, em que sua participação no campo social era 
insignificante, e no âmbito político inexistia. Dessa forma, a obra de Júlia Lopes de Almeida 
apresenta alto valor estético e social.  
  
  
Amar é ouvir estrelas?Amar é ouvir estrelas?Amar é ouvir estrelas?Amar é ouvir estrelas?    
    
    Ao remontar-se a historiografia literária sabe-se que a amizade de Júlia Lopes de 
Almeida com Olavo Bilac, e o apreço literário compartilhado entre eles é expresso tanto pela 
simultaneidade de colaborações nos mesmos periódicos, como na partilha de ideais 
nacionalistas baseados na educação e na cultura. Em 1885, Júlia Lopes recebe de Olavo Bilac o 
convite para participar do periódico A Semana (ELEUTÉRIO, 2005). Tudo isso justifica o conto 
“Sob as estrelas” demonstrar a correspondência de ideias entre os autores. Inicialmente, 
Almeida dedica o conto ao autor, mas a relação de proximidade da obra de Almeida com a de 
Bilac ocorre através do que Julia Kristeva (1974) chama de intertextualidade. Segundo Julia 
Kristeva, “todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é a absorção e 
transformação de um outro texto” (KRISTEVA, 1974, p. 64). Ou seja, conforme Kristeva a 
intertextualidade seria a integração de diversos discursos já citados antes, mas transformados 
em um outro, novo. Dentro desse contexto, pode-se aproximar o conto de Almeida com a 
coletânea de 35 poemas lírico-amorosos “Via Láctea” (1888), de Olavo Bilac.  

O título do conto faz inferência ao passado das personagens. Júlio e laninha 
costumavam encontrarem-se nas noites estreladas do pequeno povoado mineiro, no meio da 
mata amavam-se sob os céus estrelados. As estrelas testemunhavam seu amor. Da mesma 
forma, na obra “Via Láctea”, o soneto XII menciona o seguinte: 

 
(...) Disse o luar: “Espera! que eu te sigo: 
Quero também beijar as faces dela!” 
E disse o aroma: “Vai, que eu vou contigo!” 
 
E cheguei. E, ao chegar, disse uma estrela: 
“Como és feliz! como és feliz, amigo,  
Que de tão perto vais ouvi-la e vê-la!” 

 
 O eu lírico do soneto evoca as estrelas para que elas compartilhem dos seus 
sentimentos e acompanhem-no ao encontro de amor. A temática erótica é evidenciada, 
também, pelo autor no soneto XVII, 
 

Por estas noites frias e brumosas  
É que melhor se pode amar, querida! 
Nem uma estrela pálida, perdida  
Entre a névoa, abre as pálpebras medrosas... 
 
Mas um perfume cálido de rosas 
Corre a face da terra adormecida... 
E a névoa cresce, e, em grupos repartida, 
Enche os ares de sombras vaporosas: 
 
Sombras errantes, corpos nus, ardentes 
Carnes lascivas... um rumor vibrante 
De atritos longos e de beijos quentes... 
 
E os céus se estendem, palpitando, cheios 
Da tépida brancura fulgurante 
De um turbilhão de braços e de seios. 
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 Embora a temática da obra “Via Láctea” aproxime-se do conto “Sob as estrelas”, no 
concernente ao descrever o amor de um casal apaixonado, testemunhado pelas estrelas, nota-
se na obra de Bilac uma preocupação estética formal parnasiana preponderante. O amor é 
exaltado, mas o desejo erotizado também se encontra evidenciado. Já a narrativa de Júlia 
Lopes de Almeida, a lubricidade perde força frente à ironia sutil sobre a condição da 
personagem laninha. Embora laninha apareça seminua no campanário, e haja certa carga 
erótica na personagem há uma maior preocupação com a subalternidade dela perante a figura 
de Júlio. 
 Nos sonetos de Bilac as estrelas são a ponte metafórica que liga o eu lírico ao mundo 
contemplativo do amor, conforme o soneto XIII: 
 

E eu vos direi: "Amai para entendê-las!  
Pois só quem ama pode ter ouvido 
Capaz de ouvir e de entender estrelas". 

 
 Enquanto que para Almeida as estrelas testemunham o amor num primeiro momento, 
seu principal testemunho é a morte de laninha: “(...) só, no meio da noite, o cadáver de laninha, 
enforcado na corda do sino, olhava de face para o vale enormíssimo todo cheio de aromas e de 
treva” (ALMEIDA, 1903, p. 8). Júlia Lopes de Almeida preocupa-se em evidenciar as 
consequências trágicas de um amor servil e subalternizado como fora o de laninha. Sua obra 
permite uma reflexão sobre a condição da mulher na sociedade brasileira, e permite um 
paralelo sutil com a condição masculina.  
    
    
Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais    
    
    O conto “Sob as estrelas” proporciona uma releitura do papel social feminino e aponta 
uma denúncia acerca da condição subalterna da mulher, além de evidenciar o cinismo de 
membros religiosos. Ao revisitar o conto dessa autora tão afamada em sua época, percebe-se o 
porquê de seu processo de “apagamento” simbólico da historiografia literária nacional. 
Segundo Beauvoir, “toda a história das mulheres foi feita pelos homens” (BEAUVOIR, 1970, p. 
167), e assim eles mantiveram durante um período muito grande de tempo. A produção de 
autoria feminina só foi devidamente reconhecida a partir de 1930 com a obra O quinze, de 
Rachel de Queiroz. Em 1977, Queiroz foi a primeira mulher a ganhar uma cadeira na Academia 
Brasileira de Letras (QUEIROZ, 2014). Percebe-se a lacuna temporal entre a primeira indicação 
de uma mulher na ABL e a primeira a conseguir: foram 80 anos. 
 Tanto Júlia Lopes de Almeida, como outras autoras esquecidas preocuparam-se em 
escrever para mulheres e sobre mulheres, valorizando o potencial desses sujeitos, muitas vezes 
relegados da sociedade tais como elas foram. Embora a situação da autoria feminina 
atualmente tenha se modificado, é mister repensar o passado literário. Conforme Rita 
Terezinha Schmidt,  

  
O papel de uma nova história da literatura viria ao encontro da necessária reeducação 
das capacidades do discernimento, da sensibilidade e do respeito incondicional à 
alteridade, capacidades necessárias à formação de competências de viver e com as 
quais poderíamos reinventar o passado, e consequentemente, a nós mesmos (SCHMIDT, 
2008, p. 139).  

 
 A preocupação atual dos estudos literários deve ser a de reconfigurar a história literária, 
revisitando o passado para recompor o presente, e agregar novas vozes à literatura nacional. 
Para que as gerações vindouras possam ter acesso a uma literatura vasta e igualitária, capaz 
de apresentar diversas concepções miméticas, respeitando a dignidade de todos os sujeitos.  
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Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: A produção literária de autoria feminina é uma fonte ampla de 
estudos. A mulher ao longo da história vem conquistando seu espaço na vida 
socioeconômica e cultural da sociedade, contudo, não se pode negar que ainda 
há muito a ser conquistado, especialmente na literatura. Mulheres escritoras 
não tiveram historicamente o devido reconhecimento, comparadas aos 
homens escritores, essa discrepância, nos leva às reflexões de Bourdieu sobre 
a dominação masculina. Segundo o autor, construiu-se ao longo da história 
uma naturalização da situação de inferioridade feminina e esta se faz de uma 
maneira tão complexa, que poucas pessoas param para pensar na 
legitimidade do poder masculino. A presente pesquisa se volta para a leitura 
da obra de Elisa Lucinda, mulher e negra, que é uma das vozes femininas da 
atualidade. Esse artigo propõe a leitura dos primeiros contos do livro Contos de 
vista. Estes mostram a trajetória feminina na singeleza das relações familiares 
e no despertar para sexualidade, mas com a firmeza de uma mulher que 
desperta para seu destino e toma a direção de sua vida. A autora apresenta 
uma mulher que tem consciência de ser privada do poder e da riqueza e, sem 
lamentar-se ou conformar-se com tal situação, vai em busca de seu ideal, de 
forma consciente. Ela vai se descobrindo e como aponta Touraine, se 
construindo para si antes que para o outro. Esse estudo pretende apontar para 
uma escrita que represente a mulher e seu universo.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: escrita de autoria feminina; literatura paranaense; cânone 
literário. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

    
Esse artigo se estrutura em duas partes; a primeira se propõe a apresentar a uma 

reflexão sobre o feminismo e sua contribuição para as conquistas da mulher contemporânea. 
Retomamos Rago em sua discussão sobre caminho histórico do feminismo, Touraine e sua 
pesquisa sobre o mundo das mulheres e as reflexões sociológicas de Bourdieu sobre a 
dominação masculina. O caminho percorrido em nossa reflexão aponta para uma situação 
social de repressão, de maneira que ratificam a ideia de que a mulher deve ter uma educação 
vigiada, pois a mesma não tem condições de conduzir sua vida pelo caminho correto. 

A segunda parte traz uma leitura comentada dos quatro contos de Elisa Lucinda: 
Daquela Noite, Lembrando parece cinema, Universo, teu nome é padaria! E Denise. Pra a 
escolha dos contos levamos em consideração três aspectos: a contemporaneidade da autora, a 
narrativa em primeira pessoa e a escrita de autoria feminina. Os contos representam  a mulher 
construída por ela mesma, uma escrita que soa autobiográfica para muitas leitoras pela 
proximidade da representação social da figura da mulher e que está presente nos quatro 
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contos. Uma narrativa que retrata uma mulher adulta que revisita seu passado para se ver em 
outra perspectiva, há em comum, a alternância do tempo da narrativa, ora a personagem está 
vivendo o momento narrado, ora se distância para entender o episódio vivido. A leitura proposta 
procura indício de como a mulher contemporânea é representada na literatura, 
especificamente na escrita de Elisa Lucinda. 
 
 
1111.... Uma longa história Uma longa história Uma longa história Uma longa história............    
 

A existência de uma produção literária feminina foi ignorada na história da literatura. A 
mulher foi representada pelo discurso masculino durante muito tempo. Quando a mulher busca 
seu espaço literário a escrita de autoria feminina passa por três fases. A primeira é 
caracterizada por uma escrita que internaliza e ratifica padrões vigentes, é a mulher que 
reconhece a situação de submissão como uma condição natural, são desse período, romances 
como: Úrsula (1859), de Maria Firmina dos Reis, Dedicação de uma amiga (1850), de Nísia 
Floresta, A falência (1902) e A intrusa (1908), de Júlia Lopes de Almeida, e A sucessora (1934), 
de Carolina Nabuco. Essa fase é denominada como Fase Feminina. A segunda fase, conhecida 
como Fase Feminista, apresenta uma escrita contestadora, que resgata a historicização da 
literatura e se questiona sobre os espaços femininos: Como e por quem foram ocupados? Essa 
produção aparece num cenário de contestação de valores e de certa forma desestabilizam 
modelos vigentes, são escritoras dessa fase: Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles, Lya Luft, 
Sônia Coutinho, Márcia Denser, Marina Colasanti, Helena Parente Cunha, Nélida Piñon, 
Marilene Felinto, Rachel de Queiroz, Ana Maria Machado, Adélia Prado, entre outras. A grande 
marca dessa fase é a quebra de valores vigentes e a luta pelos direitos das minorias. A Terceira 
Fase ou Fêmea apresenta a escrita da mulher se descobrindo, ocupando seu espaço. Aqui 
aparece a mulher voltada para si, se construindo como sujeito histórico. São escritoras dessa 
fase: Adélia Prado, Nélida Piñon e Lya Luft, produção depois de 1990, e também autoras como 
Patrícia Melo, Adriana Falcão, Cássia Janeiro, Alice Ruiz, Helena Kolody e Zulmira Ribeiro 
Tavares. 

Essas fases da escrita são paralelas às conquistas e a postura do movimento feminista 
no Brasil. Segundo Rago, esse movimento também pode ser delimitado em três tempos 
diferentes e complementares. Em um primeiro momento as mulheres percebem a situação de 
inferioridade e injustiça sexista, tentam organizar-se e questionar a situação, no entanto 
algumas posturas estão tão enraizada na sociedade que pouco se conquista,porém abrem 
caminho para futuras reivindicações e conquistas.Num segundo momento, o movimento 
adquire um caráter mais revolucionário, as reivindicações femininas são feitas com espírito 
anárquico contestador, obtém-se maiores resultados, aparecem as grandes conquista sociais e 
políticas do movimento. No entanto, a imagem do feminismo é vista como um perfil pejorativo. 
Esses dois momentos resguardando as diferenças históricas são movimentos que buscam as 
necessárias conquista de espaço, primeiro relacionados à vida pública; segundo, é a mulher 
buscando mostrar-se coletivamente. O terceiro movimento é um momento de busca de si, é a 
mulher construindo-se para ela mesma, buscando seu espaço e sua essência feminina para 
satisfazer aos anseios pessoais. Essa fase enfatiza a necessidade da identidade das mulheres, 
pesquisas sociais indicam essa trajetória. Touraine (2007), em suas pesquisas observa essa 
mulher contemporânea consciente de sua situação, procura agora afirmar-se como mulher, vive 
uma fase de autodescoberta e que diferentemente dos estudos que falam pelas mulheres ou 
sobre elas não acreditam no necessário desaparecimento da identidade feminina não se 
consideram vítimas até mesmo quando sofrem injustiças ou violências, pois as mulheres 
carregam dentro delas projetos positivos bem como o desejo de viver uma experiência 
transformada por elas mesmas. 

Atualmente, ainda estamos longe dos ideais feministas, mas a busca de si, a tentativa 
de marcar posicionamento é uma forma bem marcada de a mulher ocupar seu espaço na 
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sociedade contemporânea. Na literatura as mulheres ainda experimentam um certo 
ostracismo, são poucas mulheres escritoras conhecidas e reconhecidas . Dentre essas 
mulheres, temos Elisa Lucinda que está em duas situações de representação minoritária, ou 
seja, é mulher e negra. A escrita de Elisa Lucinda tem aceitação do público, não é uma 
produção que esteja consagrada e tenha reconhecimento acadêmico, mas já é citada por 
alguns críticos como uma das escritoras contemporâneas representantes da escrita de autoria 
feminina. A obra analisada nesse artigo é o livro Contos de Vista, no qual a autora mostra de 
maneira casual a vida em família, o desabrochar de uma mulher e problemas de 
relacionamento. São contos escritos em primeira pessoa sugerindo uma autobiografia, contam 
a construção da personagem desde a concepção até a vida adulta, a linguagem é fácil e 
simples, a narrativa flui naturalmente. Reunidos, os quatro primeiros contos, são construídos 
como capítulos de uma mesma história. O enredo mostra uma mulher adulta que volta a seu 
passado, narra episódios e faz referência às impressões que tinha no passado, depois  analisa 
os acontecimentos considerando os benefícios/malefícios trazidos ou não para vida. Voltar ao 
passado, nessa obra não representa apenas saudosismo, essa volta representa uma maneira 
de se reconciliar com vida, refletir sobre ações. Segundo Rago: 
 

Ter um passado e uma história é uma necessidade dos vivos e, como diria Pierre Nora, 
traduz o profundo mal-estar do homem contemporâneo diante dos fenômenos de 
desenraizamento, de desterritorialização, de perda das referências tradicionais que 
organizavam sua vida. Nesse contexto, o passado é necessário para garantir a 
construção de nossa identidade, fundando nossas tradições, enraizando-as no tempo e 
no espaço, definindo nossas raízes. Uma referência histórica, uma garantia psicológica e 
um porto seguro emocional, a partir da construção de uma linha de continuidade, que 
nos localizaria no tempo. RAGO (artigo ) 

 
A leitura dos quatro primeiros contos do livro Contos de Vista, nos mostra qual o ponto 

de vista da personagem, por meio de passeio no tempo que permite o leitor perceber como os 
acontecimentos corriqueiros impactam a construção da personagem em diferentes momentos 
da vida. 
    
    
2222.... Leituras de Lucinda: um passeio pela vida Leituras de Lucinda: um passeio pela vida Leituras de Lucinda: um passeio pela vida Leituras de Lucinda: um passeio pela vida 
    

A leitura dos contos aqui apresentadas é direcionadas ao sentido e a maneira que a 
mulher se vê e é vista em nossa sociedade. A narrativa de Lucinda apresenta o tema de 
maneira natural, usa uma linguagem acessível e relata acontecimentos que poderiam fazer 
parte da vida da maior parte das mulheres. Assim, é uma escrita que apresenta aspectos a 
condição feminina contemporânea. 

 
2.1.2.1.2.1.2.1.    Daquela noiteDaquela noiteDaquela noiteDaquela noite............    
    

Daquela noite é um conto que narra a concepção, o tempo de gravidez e nascimento da 
personagem, é o primeiro dos quatro que abordaremos neste artigo. A construção de si da 
personagem descrita por Elisa Lucinda é elaborada desde a concepção. Essa mostrada com 
sensualidade, há uma abordagem do ato sexual sem culpa, cheio de prazer. O ser mulher em 
relação ao homem de uma maneira submissa revelada na descrição do ato em que ele domina 
a companheira, como “macho mesmo”. Essa atitude de dominação toma a forma de uma 
situação naturalizada, pois o homem deve mostrar sua masculinidade vivendo sua virilidade, 
Segundo Bourdieu (2005), a virilidade masculina é uma questão de honra e o falo mesmo não 
nominado é o símbolo da dominação: 
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...A virilidade em seu aspecto ético mesmo, isto é, enquanto quididade do vir, virtus 
questão de honra (nif), princípio da conservação e do aumento da honra, mantém-se 
indissociável, pelo menos tacitamente , da virilidade física, através, sobretudo, das 
provas de potência sexual- defloração da noiva, progenitura masculina abundante etc- de 
que são esperadas de um homem que seja realmente homem. Compreende-se que o 
falo, sempre presente metaforicamente , mas muito raramente nomeado e nomeável, 
concentre todas as fantasias coletivas de potência fecundante (BOURDIEU, p. 20). 

 
E nesse momento de tanta intimidade e cumplicidade fazia com que fosse esquecida 

qualquer mágoa, uma possível analogia ao cotidiano do casal. Apesar das diferenças entre os 
dois era no momento da relação sexual que tudo se resolvia, fica ideia contraditória da 
necessidade feminina da dominação masculina, pois nesse momento todas as diferenças são 
esquecidas para viver a plenitude do gozo. Esse gozo que também parece silencioso e 
escondido, apesar de sentido pelos demais familiares, pois as crianças ouvem barulhos que 
sugerem canção de ninar. Porém é uma relação sexual que resulta na procriação, assim apesar 
de inovar escrevendo sobre o ato sexual dos pais, a autora termina reafirmando a mulher como 
objeto de reprodução. O prazer sentido é legítimo porque gera um filho, esse fruto santifica o 
ato sexual e satisfaz os padrões sociais. 

A descrição da gravidez não se alonga, é citada a queda da mãe grávida, momento em 
que a mulher preocupa-se apenas com o bem estar da criança, apesar das escoriações sofridas 
há um sentimento de culpa: “Será que machuquei meu bebê?”. A mulher tem a função de 
carregar e proteger a cria e sua preocupação primeira deve ser esta, em detrimento de seu bem 
estar. Apesar de citar poucas escoriações sofridas pela mãe, há a indicação terapêutica  de 
exposição ao raio X, considerada até pelo médico da família uma novidade perigosa , pois 
segundo a narrativa não se tinha conhecimento sobre as consequências na saúde da mãe, mas 
era importante para saúde do feto.  

Enfim, chega o momento do nascimento, a hora do parto recebe algumas das 
descrições de sentimento semelhantes às descritas na concepção tais como: “algazarra 
íntima... uma farra no escuro claro das coisas diárias” LUCINDA p.25 Essa semelhança de 
sentimentos reforça da função feminina de mãe como sua realização suprema da mulher. 
Nasce uma menina, essa nova geração feminina nasce com o indicativo semântico de um 
destino mais leve e feliz. Primeiro, porque nasce em fevereiro com uma referência ao carnaval, 
a alegria, depois porque já de início aparece a intenção de fazer seu caminho sem grandes 
sofrimentos: “ Mãe, eu não sou de doer. Sou de sentir, fazer sentir. Quero as estações ,o gosto 
pelo outro, o tesão pelo que pulsa concentra espalha avulsa e permanece” LUCINDA p.25 

Existe nesse conto a consciência de ser humano desde a concepção, de sua origem do 
nada e o discurso de primeira pessoa indicando o comando da vida da personagem: “...Mas, 
daquela noite, depois da bagunça, do zunzunzum daquela íntima algazarra, comecei a nascer.” 
LUCINDA p. Perceba que não foi a mãe que pariu, foi ela quem nasceu, tornando-se assim 
agente de seu destino. O campo semântico dos dois substantivos usados para indicar a origem 
da vida, bagunça e algazarra, sugerem tumulto, desordem, confusão, ou seja, a vida começa da 
maneira incerta para personagem, mas é preciso assumir o controle da vida, definir caminhos. 
No caso, da nossa discussão sobre uma obra de autoria feminina esse nascer em meio ao 
tumulto, mas com a consciência de entrar no mundo sugere uma mulher construindo seu 
espaço sem negar ou afirmar a dominação masculina.  
 
2.2.2.2.2.2.2.2.    Lembrando parece cinema....Lembrando parece cinema....Lembrando parece cinema....Lembrando parece cinema....    
    

A observação da vida e a análise de situações cotidianas mostram uma personagem em 
evolução. A mulher voltada para si, tentando compreender seu lugar no mundo e seu papel 
social, as reminiscência é uma maneira de processar a realidade e estabelecer como foi 
construída a individualidade. Segundo Rago: 
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O passado pressiona para ser visto e revisto, exige novas explicações e nos impõe visitar 
os arquivos e passar a História a limpo. Como se, num misto de decepção e indignação, 
precisássemos desfazer os fios da memória e mostrar como e por que foram 
arbitrariamente trançados (RAGO p. ). 

 
A cena da menina de vestido, sentada quietinha olhando a avó é um episódio que ilustra 

bem essa citação.  A avó no ritual de matar o peru de Natal, num primeiro momento a 
personagem se descreve criança com sua curiosidade e ingenuidade observando o ritual do 
sacrifício do animal. A menina assiste sentada, não participa e lhe é cobrada o comportamento 
esperado de uma criança do sexo feminino. Até as emoções são controladas, a menina não 
pode demonstrar piedade pelo peru. Há um momento em que a avó faz com que o animal 
ingira uma bebida alcoólica, a neta então atribui esse gesto a bondade da avó para amenizar o 
sofrimento do peru. Porém, ao relembrar o fato quando adulta analisa a situação no sentido 
real do gesto da avó, ou seja, não há sentimentalismo é apenas uma estratégia culinária e ela 
constata que foi a última a perceber: 
 

Achava que vovó fazia isso para que ele não sofresse muito: bêbado fica meio 
anestesiado. Eu pensava que era bondade dela. Mas, vendo agora a lembrança do olhar 
dos galos, galinhas, patos e cachorros, penso que, de todos os animais , só eu custei a 
saber a verdade. (...) Mais tarde, muitos anos depois ,já mulher,fui saber que a cachaça 
de véspera era para amaciar a carne dele; nada tinha a ver com emoção, com anestesia, 
com qualquer coisa do ponto de vista da dor do peru e sim tratava-se de uma medida de 
ordem absolutamente culinária, uma providencia tomada em vida para um destino de 
forno (LUCINDA, p. 27-28). 

 
A mulher representada nesse conto é uma mulher que se percebe, que volta ao passado 

que pensa suas atitudes, que revê seu ponto de vista. Há a leitura de uma situação de controle 
e opressão vividos pela personagem, ao lembrar o fato ela constata sua ingenuidade. A 
consciência do controle exercido pela avó que reproduz um comportamento machista leva a 
personagem a questionar que modelo de mulher irá seguir, percebe-se essa preocupação na 
pergunta feita no final do conto: “ Que avó serei eu, meu Deus, no cinema de meu netinho e o 
que será para ele a felicidade? “. Essa reflexão contida na pergunta feita a si mesma sugere a 
intencionalidade de não seguir o modelo vigente ou pelo menos questionar a legitimidade dele. 

 
2.3. Universo, teu nome é padaria!2.3. Universo, teu nome é padaria!2.3. Universo, teu nome é padaria!2.3. Universo, teu nome é padaria!    
    

A mudança de espaço é um momento significativo para a construção da identidade 
feminina, neste conto Lucinda apresenta a adolescência de sua personagem. A adolescência 
uma fase conhecida como tempo de transição da vida infantil para adulta, representa também 
para nossa personagem uma transição, uma saída do ambiente interno para o externo. Essa 
saída foi construída durante a narrativa. Nesse processo é possível delinear a presença de uma 
personagem criada com o fim especifico de representar uma mulher que estava destinada a 
“ter” sua liberdade. Ter, pois a conquista não implica em luta e sim um destino traçado, uma 
predestinação. Aparece na narrativa pistas linguísticas evidentes desse destino pré-
estabelecido. 

A primeira observação é quanto ao nome da personagem Serpentina, ficaremos com a 
definição do dicionário Michaelis online: “fita estreita e comprida de papel colorido enrolada 
sobre si mesma que se desenrola quando atirada e se usa principalmente em folguedos 
carnavalescos”. Os critérios para escolha dessa definição considerou a data de nascimento, 
mês de fevereiro como uma referência feita ao Carnaval. Além disso, a serpentina traz a ideia 
de se desenrolar, se desprender é uma ideia construída nesse conto. O ponto de maior 
significação do conto é a conquista de liberdade de Serpentina, relatado em um episódio cheio 
de símbolos. A começar pela data em que tudo acontece: sete de setembro, uma data 
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significativa, pois se comemora a proclamação da Independência do Brasil e 
consequentemente a autora faz uma relação entre o significado histórico dessa data e a 
conquista da liberdade da personagem e sua consequente saída para o espaço exterior. 

A morte da avó é o acontecimento que marca essa mudança e a consequente 
ampliação do espaço de vida da adolescente. Há na narrativa da morte a descrição uma atitude 
de alívio e culpa por parte de Serpentina. Alívio porque a avó representou junto com a figura do 
pai um elemento repressor e culpa porque não houve uma dor sincera pela perda da avó, uma 
atitude socialmente esperada dela. Esse sentimento de culpa é uma marca da violência 
simbólica, pois a avó é um elemento de controverso na vida de Serpentina, a idosa acompanha 
e vigia de perto a vida da neta e impõe a ela uma atitude de obediência e controle. 
 
2.4. Denise2.4. Denise2.4. Denise2.4. Denise    
 
 Este é o quarto e último conto de nossa leitura, aparece a personagem principal 
também em dois tempos. Primeiro tempo a personagem criança relata um episódio marcante 
de sua infância com a amiga Denise. Essa ocupa um espaço de companheira e cúmplice de 
brincadeiras e descobertas. O episódio que marca a vida de Serpentina, é o período em que ela 
fica doente, contrai hepatite e fica aos cuidados da avó. A menina apresenta essa avó como 
elemento repressor, pois ela quem fica com Serpentina enquanto os irmãos e os pais viajam. A 
neta se percebe diferente da avó: “Minha avó era severa e triste. Eu era insevera e alegre e a 
única coisa que me atraía naquele repouso obrigatório era a novidade” (LUCINDA, p. 35). A 
solidão mesmo ao lado da avó denota a falta de entrosamento entre as duas gerações. 
 O ponto da narrativa do conto mais significante no episódio da doença foi a visita da 
amiga Denise. Essa vem visitar apesar da proibição em virtude da doença de Serpentina ser 
considerada contagiosa. A entrada sorrateira da amiga que passa pela avó distraída 
costurando, cria o clima de cumplicidade entre as duas. Há a alusão ao amor entre as duas, um 
amor sincero entre duas amigas. O gesto que confirma esse sentimento foi quando da visita de 
Denise, ela traz sorrateiramente uma lata de marmelada escondida debaixo do vestido, ela 
pega o abridor e serve a amiga com a guloseima que ela achava ser proibida, porém a terapia 
usada para combater a doença de Serpentina estava baseada numa dieta farta de doces. E 
mesmo sem ter vontade a convalescente come o doce, faz isso por amor, por gratidão da visita. 
A proximidade das amigas, o carinho e a descoberta de sensações do corpo são 
experimentadas num momento de ternura e prazer: 
 

Denise sacou de dentro do vestido uma lata de goiabada e com um abridor junto. Sorriu. 
Pensou que era proibido e me trouxera uma dose enorme do que pensara ser um pecado 
bom e do qual eu estava enjoada de ser o meu remédio. Por amor comi. (...) Era amor 
aquela lata. Ela então levantou o vestido, eu levantei o meu e nos abraçamos feito coisa 
combinada, encostando nossos corpos um no outro. Nós éramos uma só naquele 
momento, naquela mesma tarde. Os corpinhos colados como um espelho cheio de 
sonhos: viraríamos mulheres e casaríamos e teríamos marido e filhos cada uma. Toda a 
tarde ficou feliz naquele momento. Todo o mês de julho, todo o barulho da máquina de 
coser e seu motor vindo do quarto de costura ficou feliz. Ficamos um minuto de 
eternidade ali (LUCINDA, p. 36). 

 
 O quarto, apesar de ser um espaço íntimo e pessoal, não é no conto um lugar privado da 
menina. Ela recebe a visita da amiga, mas não escapa da vigilância da avó, que subitamente 
entra no quarto da neta e flagra as meninas no gesto de intimidade de descobrimento de si, de 
sensações corporais, porém visto pela avó como um ato de lesbiandade condenado. A avó 
expulsa Denise do quarto e conta a cena para mãe de Serpentina que se encarrega de 
conversar com a outra mãe e, em comum acordo afastam as meninas do perigo de uma ação 
considerada subversiva e pecaminosa. Serpentina muda para outra cidade. Passado muitos 
anos, já casada resolve ligar para a cidade natal para conversar com parentes. Assim, 
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Serpentina toma conhecimento que a querida amiga de infância morreu, morreu uma morte 
amarela, de hepatite. Surge o sentimento de perda, não só da perda da vida da amiga, mas da 
perda de descobertas das coisas que poderiam ter sido e nunca serão. Aparece uma metáfora 
que marca bem esse momento: 
 

Mas hoje Denise morreu. Liguei, pra infância, telefonei para o que sobrou de tias e 
vizinhos. De quê? Por quê? Cadê Denise? Denise morreu de hepatite aguda, 
responderam. 
A morte de Denise me deu uma solidão amarela no peito. Um sol que dormiu fraco e 
cedo; como um repouso obrigatório. Um dia obrigado a virar noite no meio da tarde. 
Denise, eu não cheguei a tempo com minha lata. Denise, eu joguei meu abridor no 
infinito. (LUCINDA, p. 37). 

 
Nesse quarto conto há uma denúncia do cerceamento do direito feminino de construir 

sua sexualidade, pois a construção aceita pela sociedade presa está dominação masculina, 
aceitando apenas a relação heterossexual. Touraine, a esse respeito escreve que a sexualidade 
é um dado biológico, uma construção social imposta pelo poder varonil. Ainda citando Touraine 
a sexualidade reordena os impulsos sexuais para que eles iluminem a experiência humana e 
contribuam na criação do ator que age sobre ele mesmo ao invés de ser determinado pelo meio 
ambiente.  Nesse conto aparece uma mulher sentindo-se mutilada em sua vida, uma parte da 
sexualidade que ficou mal resolvida. Há um sentimento de culpa e falta. Culpa por não ter 
retribuído ao gesto da amiga e ter aceitação da imposição social familiar e falta de uma 
experiência que foi abortada. 
 
 
Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais    
 
 A pretensão desse artigo é iniciar uma discussão a respeito da escrita contemporânea 
de autoria feminina, produzida por autoras que não receberam ainda o aval da academia e 
nessas condições como a mulher da atualidade é descrita como ser histórico. A leitura dos 
contos propostos nos indica uma situação forte da dominação masculina, situação esperada, 
pois seria muito difícil reverter a história feita até hoje numa ótica androcêntrica em tão pouco 
tempo, pois sabemos que apesar das conquistas dos movimentos feminista, esses são 
relativamente novos, têm somente pouco mais de um século. 
 Partindo dessas considerações, o que nos propusemos fazer neste artigo, ou seja, 
observar como a mulher contemporânea é vista pela literatura escrita e como é representada 
por voz feminina foi atingido. Elisa é uma escritora que representa seu tempo e sua escrita a 
mulher não aparece como vítima, mas como sujeito histórico que avança em suas conquistas. 
Percebemos alguns avanços, tais como a percepção da condição feminina de inferioridade e 
que essa consciência não afeta e nem desestimula o desejo de ocupar seu lugar. A mulher 
apresentada nos contos é uma mulher madura, ela repensa sua vida considerando algumas 
lembranças que ficaram na gaveta do passado. Ao abrir essa gaveta, há um olhar de 
descoberta e de consciência do significado real de situações vividas. Estas repensadas fazem 
com que a mulher olhe para sua história e procure se conciliar com o passado. As atitudes 
femininas apresentadas de certa forma confirmam a posição de Rago de que o feminismo 
existe e está latente, porém assume um formato diferente para atender as demandas históricas 
contemporâneas. A dominação masculina, descrita por Bourdieu, também está presente nas 
relações familiares apresentadas no conto e nem sempre são exercidas apenas pelos homens. 
O que consideramos uma grande conquista é a mulher fortalecer sua estima, resolver seus 
conflitos e inteira e única buscar seu espaço na sociedade. 
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Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Jung em sua obra Os arquétipos e o inconsciente coletivo (2000) 
define o conceito de arquétipo como o conjunto de ideias primordiais, modelos 
eleitos por um imaginário coletivo repassado por gerações e gerações. O 
estudioso compreendia que estes modelos, ao serem repassados, integravam 
o inconsciente coletivo de modo a cristalizar modos de se conceber um padrão 
para as coisas. Na visão binária de gênero, homens e mulheres possuem 
papéis bem delineados e imutáveis na sociedade, sendo que o arquétipo 
feminino criado pela tradição corresponde a um modelo de mulher submissa 
ao chamado sexo forte, no caso o masculino. Assim, a presente pesquisa 
busca analisar a escrita de autoria feminina que rompe com o paradigma da 
submissão da mulher e para tal elege-se como corpus o romance Pérolas 
Absolutas da escritora carioca Heloisa Seixas, no qual as personagens Sofia e 
Lídice fogem ao padrão arquétipo tradicional de feminino ao construírem 
trajetórias de ruptura com o sistema binário de gênero. Para tal análise, 
lançou-se mão das contribuições de Carl G. Jung (2000) sobre o conceito de 
arquétipo, Joan Scott (1989) e Judith Butler (2010), com relação ao conceito 
de gênero, bem como de teóricos do pós-modernismo como Zygmunt Bauman 
(2005) e Stuart Hall (2006), que debatem a questão da identidade.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: arquétipos; identidade feminina; representação. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
    

O percurso da escrita de autoria feminina no Brasil é marcado pelas transformações 
ocorridas no seio da sociedade no que tangem as questões de gênero. Em uma sociedade que 
teve sua gênese fundada no sistema patriarcal, marcada pela hegemonia masculina em 
sobreposição ao papel da mulher, o cânone literário brasileiro é composto por obras de 
escritores homens, assim coube a eles por muito tempo reproduzir na construção de suas 
personagens representações da identidade feminina condizentes com os valores dominantes. 

Bourdieu (2005) compreende que o sistema de dominação masculina é ratificado pela 
existência de um sistema de violência simbólica, presente em todas as sociedades patriarcais, 
que corroborara para a manutenção do poder masculino, sistema este guiado por uma visão 
natural da divisão social entre os sexos, dividindo a sociedade pela visão binária de gênero. 
Bourdieu (2002) aponta para a existência de estruturas como a Igreja, a Escola, mas 
principalmente a Família, que agem na sociedade de modo a ratificar o sistema de dominação 
masculina, ao passo em que tais estruturas repassam e perpetuam valores, exigindo 
determinados padrões de comportamento às mulheres para que estas correspondam ao 
modelo feminino preconizado pela tradição. 

A literatura de autoria feminina no Brasil tem seus primeiros passos dados ainda no 
final do século XIX, período em que ainda persiste a resistência em se reconhecer o valor 
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literário das obras produzidas por mulheres, sendo que apenas no século XX, que tem suas 
primeiras décadas marcadas por diversos movimentos de minorias em busca da reivindicação 
de direitos como o movimento de afro-descentes, homossexuais e mulheres. A primeira metade 
do século XX também foi palco de uma revolução no campo das ciências sociais, ao passo em 
que a academia cede espaço nos anos 1960 para as discussões acerca das identidades pelo 
viés da cultura. Temos, então, neste período o chamado “boom” de escritoras, visto que muitas 
mulheres reconheceram no fazer literário um espaço de reflexão sobre as transformações 
sociais, sobretudo no tocante às questões de gênero, transgredindo valores tradicionais sobre a 
identidade feminina por meio da construção de personagens que fogem aos arquétipos 
femininos tradicionais. 

Tomando como corpus de análise o romance contemporâneo Pérolas Absolutas, da 
escritora carioca Heloisa Seixas, o presente artigo analisou as representações do feminino nas 
personagens Sofia e Lídice de modo a compreender a forma com as personagens têm na 
construção de suas identidades a subversão de arquétipos femininos, construindo em suas 
trajetórias uma rota de ruptura com os valores da tradição que compreende a identidade 
feminina enquanto ser submisso ao masculino, desmistificando as ideias tradicionais sobre o 
significado de ser mulher.  
    
    
FeFeFeFeminismo e literatura de autoria feminina no Brasilminismo e literatura de autoria feminina no Brasilminismo e literatura de autoria feminina no Brasilminismo e literatura de autoria feminina no Brasil    

 
Joan Wallach Scott (1986), historiadora norte-americana, em seu artigo intitulado 

“Gênero: uma categoria útil de análise histórica” traça o percurso do debate feminista desde os 
primeiros passos já no final do século XIX, até os movimentos que surgiram na Europa e 
Estados Unidos em que mulheres de diversas classes que reivindicavam a igualdade entre os 
gêneros nos anos 1960. Este movimento, segundo Scott, não pode ser tomado enquanto um 
todo homogênico, visto que momento houve demandas diferentes reivindicadas pelas mulheres 
em cada momento histórico. 

Scott (1995) salienta a importância do estudo da História para compreendermos as 
relações sociais nela construídas, visto que o conhecimento histórico não deve ser concebido 
apenas como o registro dos fatos, mas sim enquanto instrumento de reflexão e transformação 
do modo como nos comportamos mediante a eleição de padrões e significados das coisas, seja 
na questão da organização social, seja na distinção dos sexos. Segundo Scott “História é tanto 
objeto da atenção analítica quanto um método de análise. Vista em conjunto desses dois 
ângulos, ela oferece um modo de compreensão e uma contribuição ao processo através do qual 
gênero é produzido” (1994, p. 13-14). Assim, o conhecimento histórico é fundamental para que 
possamos detectar e principalmente superar as ideias que nos aprisionam a padrões 
discriminatórios.  

O feminismo enquanto movimento político teve influência em diversos campos, entre 
eles a literatura. Diversas são as escritoras que assimilaram as ideias do feminismo e 
construíram suas obras de modo a trazer à tona pelo discurso literário as inquietações 
femininas com relação a seu papel na sociedade. Neste sentido, os estudos feministas passam 
a discutir as relações de gênero, problematizando a divisão social entre masculino e feminino 
enquanto construção histórica. Este sistema busca a perpetuação da condição submissa da 
mulher atrelando sua identidade ao ambiente doméstico, atribuindo às mulheres funções 
relacionadas à procriação, cuidado com os filhos, servidão ao marido, cabendo ainda aspectos 
como a inferioridade intelectual e frivolidade dos interesses femininos. Já homens devem se 
ocupar da vida pública, se valendo da força física, da superioridade intelectual e do poder de 
decisão. Esta visão contribuiu para a construção de arquétipos perpetuados pela tradição, 
naturalizando as diferenças entre os gêneros e ignorando a possibilidade de que as mulheres 
possam vir a conceber ideias diferentes acerca de suas identidades. 
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No Brasil, a tradição literária foi marcada até o século XIX pela ausência da participação 
feminina, assim a identidade feminina foi representada pelo olhar de escritores homens que 
repercutiam na construção de suas personagens as ideias preconizadas pelo sistema patriarcal. 
Embora seja válido ressaltar que existem diferenças de abordagem de acordo com o contexto 
histórico, é fato que o padrão binário presente no sistema patriarcal fora incorporado na 
composição das obras literárias de modo a justificar que as mulheres fossem sempre 
representadas nas obras presas ao ambiente doméstico, sem participação política, relegadas 
aos destinos. 

Segundo Fascina e Coqueiro (2013), a literatura de autoria feminina no Brasil inicia seu 
percurso no século XIX, no período do Romantismo, com a publicação em 1859 do romance 
Úrsula, de autoria de Maria Firmino dos Reis, obra esta que, embora hoje tenha reconhecido 
seu valor literário, ficou por décadas esquecida pela crítica literária, majoritariamente composta 
por homens durante o período em que a obra foi lançada, se recusava a creditar valor à 
produção literária de autoria feminina. 

Assim, o cânone literário resistia à ideia de que as mulheres fossem capazes de fazer 
uso da literatura de modo a compor obras que correspondessem à estética exigida pela 
tradição. Foram necessários séculos até o surgimento de Rachel de Queiroz, primeira escritora 
brasileira a ter reconhecimento ainda em vida do valor de suas obras, posto ter havido 
consenso entre os críticos em reconhecer suas obras enquanto romances de grande valor 
estético. Ao construir personagens como a Conceição de O quinze (1930), a escritora 
desmantelou a ideia de que a única opção feminina seria o matrimônio, de modo que a 
personagem é totalmente absorvida pela ideia de colaborar para amenizar as dores dos 
moradores locais e de seus familiares arrasados pela seca, deixando sua vida amorosa em 
segundo plano. 

Embora os romances regionalistas de Rachel de Queiroz sejam os primeiros a obterem 
reconhecimento em meio ao cânone literário, Fascina e Coqueiro (2013, p 149) apontam 
Clarice Lispector enquanto a escritora que abre caminho para o surgimento de uma tradição 
literária de autoria feminina no Brasil, o que possibilitou a abertura para as obras de nomes 
como Lygia Fagundes Telles, Nélida Pinõn, Hilda Hilst, dentre outras, até chegarmos a 
contemporaneidade com um grande número de mulheres que vêm ocupando seus lugares no 
universo literário, o que possibilita à crítica feminista debruçar sobre suas obras e perceber o 
modo como estas escritoras assimilam os debates acerca da questão de gênero, construindo 
personagens femininas que rompem com a visão tradicional do feminino. 

Elaine Showalter (1994) propõe uma divisão entre as fases da literatura de autoria 
feminina de modo a reconhecer que de acordo com o momento histórico, as escritoras 
assimilaram formas diversas sobre o significado de ser mulher e assim reproduziram em suas 
personagens concepções diferentes sobre o ser feminino. A primeira fase apontada por 
Showalter é a fase feminista, marca pela reduplicação dos valores patriarcais, assim, as 
representações femininas nas obras destas escritoras ainda repercutiam a visão tradicional do 
feminino. A segunda fase é chamada feminina, marcada pelo protesto e assimilação das ideias 
do movimento feminista, fazendo com que as personagens das obras reflitam a opressão 
feminina. Já a terceira fase apontada pela estudiosa é chamada fêmea, marcada pela diluição 
das questões de gênero para desvelar a mulher em sua trajetória de autodescoberta, colocando 
em evidência questões mais ligadas à subjetividade feminina. Estas fases não necessariamente 
devem ser entendidas enquanto estruturas rígidas, visto que uma mesma obra pode apresentar 
traços de ambas as vertentes. 

Elódia Xavier (1991) defende o estudo da escrita de autoria feminina justificando que a 
diferença das linguagens utilizadas pelas mulheres para a composição de suas obras dizem 
respeito a ordem discursiva na qual as escritoras se inserem. Segundo a estudiosa o discurso 
feminino revela um outro modo de situar a condição feminina que diverge dos discursos 
reproduzidos em obras escritas por homens, ao passo em que a escrita de autoria feminina 
surge como forma de contestação às normativas tradicionais tanto no que diz respeito ao 
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conceito estético de literatura como na forma que a questão de gênero é abordada. Segundo 
Xavier, “Sabe-se da estreita relação entre linguagem e sujeito, e, portanto, quando uma mulher 
articula um discurso este traz a marca de suas experiências, de sua condição; práticas sociais 
diferentes geram discursos diferentes” (XAVIER, 1991, p.13). 

O romance contemporâneo Pérolas Absolutas, publicado em 2003 pela escritora 
carioca Heloisa Seixas, apresenta-se enquanto uma obra que reflete tanto as questões da 
chamada fase feminina proposta por Showalter, quanto a fase fêmea, ao passo em que as 
personagens Sofia e Lídice tanto apresentando traços da denúncia da repressão feminina em 
uma sociedade ainda guiada por valores tradicionais, bem como apresenta a transgressão de 
tais valores conforme as personagens decidem romper com a lógica tradicional e partem rumo 
a autodescoberta sobre o significado de ser mulher.  

Tanto em Sofia, a esposa traída, quanto Lídice, a jovem amante disposta a ocupar o 
lugar de sua rival, encontramos representações do feminino que emergem de um contexto 
opressor, em que a família impõe determinados comportamentos para a ratificação da 
identidade feminina nos moldes da tradição, mas que iniciam um processo de ruptura com tal 
sistema, subvertem arquétipos tradicionais da identidade feminina de forma a ressignificar o 
olhar sobre si próprias, revelando o caráter efêmero das identidades culturais em meio à 
sociedade moderna. 

 
 

Os Estudos Culturais e a questão da identidade: sujeitos modernos, sujeitos multifacetadosOs Estudos Culturais e a questão da identidade: sujeitos modernos, sujeitos multifacetadosOs Estudos Culturais e a questão da identidade: sujeitos modernos, sujeitos multifacetadosOs Estudos Culturais e a questão da identidade: sujeitos modernos, sujeitos multifacetados    
 
Os Estudos Culturais surgiram em meados do século XX na Grã-Bretanha, como uma 

opção teórica para aqueles que, em meio ao campo das ciências sociais, não se conformavam 
com a ideia de analisar os fenômenos sociais dissociados do fator cultura enquanto elemento 
de mediação na concepção de valores e crenças que norteiam os grupos sociais. Como explica 
Cevasco em sua obra Dez Lições Sobre Estudos Culturais (2003), o princípio dos Estudos 
Culturais, que tem como um dos precursores o estudioso Raymond Williams, consiste na 
mudança da compreensão do termo cultura, que durante muito tempo denotou a ideia 
imperialista de superioridade de um grupo sobre o outro, e quando atrelado às artes expressou 
o sentimento da cultura dominante em se rotular como detentora da “alta cultura”, sendo a 
“baixa cultura” as demais manifestações culturais que não concebem os seus valores. 

Ao relativizar a ideia de cultura em meio às profundas transformações ocorridas no seio 
da sociedade no século XX, em que grupos das chamadas minorias como os negros e as 
mulheres passam a questionar os valores segregadores de um sistema em decadência, o termo 
passa a ser concebido pelo viés antropológico, sendo aplicado aos diferentes modos de vida, 
sem prever uma visão hierárquica entre uma cultura e outra, posto que os embates 
econômicos, políticos e ideológicos oriundos dos choques culturais deste período dizem 
respeito ao anseio da sociedade em romper com os sistemas de dominação, seja na questão 
da divisão entre os sexos, na questão da classe social, na questão da etnia, bem como dos 
demais traços distintivos existentes ao passo em que este sistema já não condiz com as novas 
configurações sociais, caindo por terra antigos conceitos que limitavam as identidades a 
padrões eleitos pelo poder hegemônico, pregando a liberdade individual do sujeito de construir 
sua própria identidade.  

Um dos fenômenos que justificam tal mudança de acordo com os estudiosos dos 
Estudos Culturais é a globalização, que diminuiu as fronteiras com o advento dos meios de 
comunicação e a propagação da chamada cultura de massa, que preconiza a ideia de 
integração social entre os povos sem se apegar a um modelo tradicional de cultura perpétuo, 
para abrir espaço para a concepção de identidades instáveis e passageiras, guiadas pelos 
modismos e pela necessidade dos indivíduos em se sentirem pertencentes a um grupo. Assim, 
os Estudos Culturais contribuem para que o que chamam de “velhas identidades” cedam 
espaço para a pluralidade de sentidos e modos de ser que os sujeitos, agora livres das amarras 
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culturais da tradição, possam denotar em seus comportamentos identidades cada vez mais 
instáveis.  

O estudioso Stuart Hall em sua obra A identidade cultural na pós-modernidade (2006), 
debate acerca do fenômeno supracitado, ao problematizar a condição das “velhas identidades” 
que antes sustentavam as relações humanas e tiveram seu declínio impulsionado no século XX 
e que, embora ainda sejam tomadas como parâmetro para alguns, já não servem ao sujeito 
chamado por Hall de sujeito pós-moderno, que seria um sujeito fragmentado e não mais 
unificado e com uma identidade perene e imutável. Segundo Hall, o sujeito pós-moderno, é um 
sujeito fragmentado, composto por várias e instáveis identidades. Para o estudioso: 

 
A identidade torna-se uma "celebração móvel": formada transformada continuamente 
em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas 
culturais que nos rodeiam (Hall, 1987). E definida historicamente, e não biologicamente. 
O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não 
são unificadas ao redor de um "eu" coerente. Dentro de nós há identidades 
contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 
identificações estão sendo continuamente deslocadas. (2006, p. 12-13) 

 
A noção de sujeito pós-moderno enquanto um sujeito fragmentado também é defendida 

pelo estudioso Zygmunt Bauman (2005), que concebe a identidade como “algo a ser 
inventado”, indo ao encontro das ideias dos Estudos Culturais quanto à descrença em uma 
única concepção de identidade para os gêneros, desnaturalizando o processo de legitimação da 
função social do sujeito de acordo com fatores biológicos que põe em xeque os preceitos da 
tradição e que revela a “liquidez” da identidade do sujeito emergente de uma sociedade 
profundamente transformada desde que os moldes tradicionais esfacelaram-se mediante ao 
desarranjo ocorrido no seio da sociedade tradicional ao passo em que os movimentos de 
minorias como as mulheres, negros e homossexuais passaram a reivindicar seus espaços, 
pondo em xeque as ideias outrora cristalizadas por aqueles que detinham o poder. De acordo 
com Bauman (2005, p.26) “a ideia de “identidade” nasceu da crise do pertencimento e do 
esforço que esta desencadeou no sentido de transpor a brecha entre o “deve” e o “é” e erguer a 
realidade ao nível dos padrões estabelecidos pela ideia – recriar a realidade à semelhança da 
ideia”.  

Atrelando o pensamento de Bauman às discussões sugeridas pelo movimento feminista 
percebemos a crítica à orientação da tradição de sempre atrelar a questão da identidade 
feminina com aquilo que fora historicamente eleito enquanto padrão para o feminino sem 
considerar que as mulheres possam conceber suas identidades de gênero de formas distintas. 
Assim, se na tradição o que pesa é o “dever” e não o “ser”, o sujeito feminino tem sua 
identidade limitada às exigências do poder hegemônico, daí resultam os séculos de 
aprisionamento das mulheres ao sistema patriarcal que restringia seu papel na sociedade 
enquanto mãe, esposa, sujeitos sexualmente reprimidos, configurações as quais perpetuam o 
sistema de dominação masculina, como aponta Bourdieu. 

Com os avanços nas discussões acerca da identidade cultural bem como a 
problematização das questões de gênero, a crítica feminista lança mão da análise da literatura 
de autoria feminina com vistas à compreensão sobre como as mulheres reconhecem suas 
identidades sem se sentirem presas aos dogmas da tradição. Assim, a análise de obras como 
Pérolas Absolutas possibilitam a percepção sobre como ser mulher pode incorporar ideias 
outrora ignoradas, mas que se fazem presentes na sociedade moderna na medida em que os 
padrões tradicionais perdem cada vez mais espaço para que as múltiplas identidades 
femininas se revelem. 
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Pérolas Absolutas e a ruptura com o arquétipo tradicional femininoPérolas Absolutas e a ruptura com o arquétipo tradicional femininoPérolas Absolutas e a ruptura com o arquétipo tradicional femininoPérolas Absolutas e a ruptura com o arquétipo tradicional feminino    
 
A escritora Heloisa Seixas nasceu em 1952 no Rio de Janeiro. Formou-se em jornalismo 

em 1974 pela Universidade Federal Fluminense, trabalhando por muito tempo como jornalista 
e tradutora. Em 1995 se lança ao universo literário com a publicação do romance Pente de 
Vênus, escrevendo deste então mais de uma dezena de livros. Sua produção inclui além de 
romances crônicas, matérias jornalísticas, literatura juvenil e infantil, e ainda peças de teatro. 
Em seus romances, alguns temas como loucura, paixão e morte são bastante recorrentes, 
sendo que as figuras femininas sempre se apresentam em meio a crise existenciais e conflitos 
acerca de suas identidades. 

O romance Pérolas Absolutas narra a história do encontro entre duas mulheres, Sofia e 
Lídice, ligadas pelo mesmo homem ao passo em que Sofia, esposa de Anatole, passa a receber 
ligações da amante de seu esposo sem que se ouça do outro lado da linha alguma palavra, até 
o dia em que elas marcam um encontro que mudará a vida de ambas. 

Sofia e Lídice são duas mulheres oriundas de contextos familiares problemáticos. A 
primeira cresceu sufocada pela superproteção do pai após a trágica morte da mãe ao dar a luz 
a trigêmeos, dos quais somente Sofia conseguiu sobreviver. Já Lídice se reconhece enquanto a 
filha renegada, jogada para o segundo plano pois quem detém as atenções de seus pais é Lídia, 
sua irmã gêmea e esquizofrênica, o que faz com que a personagem cresça complexada, 
perturbada pela ideia de que veio ao mundo para ficar sempre em segundo, o “lugar maldito”, o 
que a impulsiona em planejar o assassinato de Sofia para finalmente ocupar um lugar de 
protagonista em sua própria história. 

Lídice se revela uma mulher cheia de mágoas por ter sido colocada em segundo plano, 
enquanto sua irmã Lídia sempre conseguia roubar a atenção de seus pais, “Sou, fui e sempre 
serei a segunda. Desde sempre minha irmã foi melhor que eu, sempre me venceu. Era a mais 
bonita, a mais inteligente, a mais brilhante” (SEIXAS, 2003, p. 29). Assim, percebemos que a 
personagem julga que por não ter determinados atributos era sempre colocada de lado, 
fazendo parte da “imensa confraria de anônimos esquecidos”, ou seja, Lídice traz em si a marca 
da exclusão feminina a medida que não corresponde às exigências da família. 

Para Woodward (2009, p.8), as “identidades adquirem sentido por meio da linguagem e 
dos sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas. A representação atua 
simbolicamente para classificar o mundo e nossas relações no seu interior.” Ainda segundo a 
autora, a identidade também é relacional, é marcada pela diferença e essa diferença é 
sustentada pela exclusão. 

A frustação da personagem por sempre ter ficado em segundo lugar e que ganha força 
quando Lídice reconhece que enquanto amante de Anatole mais uma vez existe alguém à sua 
frente repercute a visão tradicional do feminino atrelada e dependente do seu oposto, o 
masculino. Touraine (2006) afirma que  

 
A ‘natureza’ de uma mulher é construída por uma vontade social de confiar o monopólio 
das relações legítimas entre seres sexuados a uma relação heterossexual dominada pelo 
homem e atribui à mulher um papel de reprodução organizada e controlada pelo 
homem. (TOURAINE, 2006, p. 32)  

 
A personagem narra ainda o sentimento de frustação quando na adolescência percebeu 

que sua irmã gêmea aos 13 já apresentava sinais de transformações em seu corpo o que 
chamava a atenção masculina, enquanto Lídice ainda apresentava um corpo infantil. Segundo 
Jung (2003), os arquétipos, as ideias primordiais, surgem das construções míticas eternizadas 
no inconsciente coletivo. Na mitologia, encontramos representações do feminino ligadas a 
erotização mulher com a valorização de atributos como a beleza, sendo o grande exemplo a 
figura da deusa grega Afrodite, apontada como a deusa do amor e da beleza. A medida em que 
as comunidades culturais apreendem um arquétipo para o feminino, as mulheres que não se 
encaixem no perfil eleito passam a serem colocadas à margem, como ocorre com a 
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personagem. Lídice relata que ela e sua irmã um dia se encontravam em frente ao espelho 
observando as semelhanças entre as duas, momento este em que perceberam no corpo de 
Lídia já o crescimento dos seios “mas em minha irmã, sob a nervura que enfeitava o peitilho da 
camisola, dois pequenos vulcões se insinuavam, entumecidos”. (SEIXAS, 2003, p. 57). 

Bourdieu (2005) afirma que a aparência feminina também é fruto das relações de 
poder, problematizando que a arbitrariedade da eleição de um padrão para o feminino está 
presente em todas as sociedades patriarcais. Muitos grupos primitivos utilizavam as mulheres 
como meio de troca para a acumulação de capital, mas para tal a mulher a ser entregue a 
outra tribo deveria corresponder a determinados pré-requisitos. Assim, o estudioso afirma que 
ainda hoje as mulheres necessitam corresponder às exigências do padrão feminino vigente. 
Sobre condição das mulheres em meio à obrigação de corresponder ao padrão feminino 
Bourdieu nos diz que: 

 
[...] hoje elas trazem uma contribuição decisiva à produção e à reprodução do capital 
simbólico da família, antes de mais nada expressando o capital simbólico do grupo 
doméstico com tudo que concorre para sua aparência – maquilagem, trajes, porte etc., 
daí ficarem, por esse fato, classificadas do lado do parecer e do agradar. (2005, p.117-
118) 

 
 Sofia, ao contrário de Lídice, cresceu em meio aos excessos de cuidados de seu pai. 

Emergindo de um contexto familiar burguês, a personagem recebeu uma educação rígida, 
tendo sua liberdade cerceada pelo cuidado tanto de seu pai quanto dos empregados da família. 
Ao comentar sobre a figura de sua mãe, Sofia explica que ela pertencia a uma abastada família 
da região de Monte Santo, revelando que sua mãe “acreditava ser uma princesa” (SEIXAS, 
2003, P. 76) e que foi assim que seu pai a criou, projetando na figura da filha a representação 
de sua esposa. 

Assim, Sofia se revela uma mulher que cresceu tendo sua identidade anulada pelas 
exigências dos outros, alegando que ninguém a conhece realmente, nem seu pai, nem seu 
esposo, posto que, agindo apenas para corresponder às exigências dos outros não conseguia 
revelar sua real identidade para as pessoas, dizendo que talvez somente os bichos e os insetos 
poderiam conhece-la realmente. 

Ao fugir de casa aos 18 anos, retornando apenas após a morte de seu pai, a 
personagem parte em busca da construção de sua própria história, de modo a romper com a 
estrutura familiar que por tanto tempo a aprisionou. Sendo bióloga, Sofia alega preferir a 
solidão dos mangues onde realizava suas pesquisas em detrimento da convivência com outras 
pessoas. Apenas aos 35 anos decide se casar com Anatole, que já teria tido outras esposas e 
antes mesmo de Lídice já tivera outras amantes. A figura de Anatole é descrita por Sofia como 
a de um “cavalheiro à moda antiga, um sedutor” (SEIXAS, p. 121). Ciente de ter um marido 
adúltero, Sofia revela que suportou a todos estes fatos, buscando na solidão nos momentos em 
que Anatole viajava a trabalho refazer-se, recompor sua própria imagem diante do espelho.  

Assim, percebemos na figura de Sofia uma identidade feminina que suporta todas as 
adversidades, pois o que está em primeiro plano em sua vida é a liberdade. A personagem não 
se sente presa ao casamento e o consentimento das traições do marido ao contrário de se 
revelar uma condição de submissão feminina rompe com tal arquétipo a medida em que Sofia 
não compartilha da visão tradicional das relações afetivas. 

Quando Lídice começa a ligar para Sofia revelar quem está ligando, permanecendo 
muda durante as ligações, feitas em diversos momentos do dia, mas principalmente durante as 
madrugadas, as personagens criam uma tensão que só acaba quando Sofia chama ao telefone 
e pede por um encontro, para o qual Lídice leva uma arma, pois está decidida a matar sua rival 
e então, finalmente, ocupar um lugar de protagonista pela primeira vez. 

Ao saber da nova amante de Anatole, Sofia decide sair durante a noite, indo a uma rua 
onde várias prostitutas costumam aguardar por seus clientes. Sofia é abordada por uma das 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  77774444    

prostitutas, a qual descreve como uma bela mulher, uma sereia (SEIXAS, 2003, p. 43), a qual 
convida a entrar no carro e que só depois se revela a sua cliente ser na verdade um travesti. 

 
De frente, como uma deusa surreal, a mulher-peixe aguarda, esperando talvez que a 
outra absorva o impacto daquela visão. Um corpo perfeito, de braços e pernas bem 
torneados, músculos justos mas não excessivos, seios redondos, enormes, um deles 
semi-oculto pela cabeleira falsa, que desce em seu trançado até os quadris. O ventre 
liso, a cintura incrivelmente fina. Apesar da estatura, tuto nela tem delicadeza e 
feminilidade. Tudo menos o ponto para o qual de repente converge toda a luz que resta 
no quarto, todo o ar que respira naquele ambiente viciado, todo o foco dos olhos da 
outra: o gigantesco membro que, cinco dedos abaixo do umbigo, surge do ninho escuro, 
apontando para a frente, desafiando a natureza. (SEIXAS, 2003, p. 47). 

 
A imagem da sereia, da mulher-peixe, está presente no inconsciente coletivo de diversos 

grupos culturais. Na mitologia, um dos episódios mais emblemáticos vem da Odisseia, de 
Homero, em que Ulisses em seu retorno após anos de lutas precisa passar pela região onde 
ficam as sereias, pedindo que seus homens tapassem os ouvidos com cera e amarrassem 
Ulisses no mastro do barco e assim o heroi cruza a região, mas não sem levar consigo os 
sentimentos de desespero e sofrimento por não poder ir ao encontro do canto das sereias. A 
sereia enquanto representação da mulher-fálica, subverte a lógica presente nas construções 
simbólicas sobre os corpos, a medida que temos uma construção quimérica de um ser metade 
humano, metade animal, transgredindo os limites das definições naturalistas acerca da ideia 
de sexo e gênero. 

Judith Butler (2003), ao discutir as ideias levantadas por Simone de Beauvoir acerca da 
noção de que o gênero é construído, ao passo em que para a feminista francesa não se nasce, 
mas sim torna-se mulher, problematiza a questão do tornar-se mulher uma escolha a partir de 
um dado contexto cultural, sendo assim, a opção de ser mulher é cerceada pelos valores 
vigentes no grupo. Butler reflete que a afirmação de Beauvoir não restringe em momento 
algum que o sujeito que venha a tornar-se mulher precise ser do sexo feminino. Assim, a 
subversão presente na figura da sereia consistem em atribuir a um corpo feminino elementos 
que pertencem aos olhos da tradição tão somente ao sexo masculino. 

Quando ocorre o encontro entre Sofia e Lídice, a tradicional rivalidade feminina dá 
espaço para uma aproximação quase que imediata. Lídice declina de sua opção de eliminar a 
rival no momento em que Sofia revela que está preparada para morrer. As duas sentam à mesa 
no restaurante e passam a trocar segredos, revelar inquietações jamais compartilhadas com 
outra pessoa. Em meio a relato de suas experiências pessoais vão surgindo coincidências como 
ambas serem frutos de gestações de gêmeos, de ambas terem conhecido Anatole aos 35 anos, 
as pressões sofridas no seio familiar, até mesmo os nomes das personagens as conectam pois 
Sofia e Lídice são nomes de duas cidades do leste europeu que sofreram durante as investidas 
nazistas na Segunda Guerra Mundial. 

A rivalidade feminina está bastante presente na mitologia. Hera, a deusa mãe, esposa 
de Zeus, sofria e irava-se com as traições do marido. Tinha como rivais as inúmeras amantes de 
Zeus, que manteve relacionamentos tanto com outras deusas como com humanas. Em um dos 
muitos episódios de ciúmes de Hera relatados pela tradição, a deusa transforma sua rival 
Calisto em um urso. Afrodite, a deusa do amor e da beleza, tinha como uma de suas rivais 
Perséfone, a rainha do submundo, que manteve um relacionamento com Adonis, um de seus 
amantes. Assim, percebemos a construção de arquétipos femininos repercutidos no senso-
comum de que as mulheres são naturalmente rivais quando se interessam pelo mesmo 
homem. 

Sofia e Lídice transgredem este arquétipo de rivalidade feminina quando partem da 
condição de mulheres submissas ao mesmo homem para ao final do romance iniciarem um 
relacionamento, fazendo com que a lógica da tradição seja posta de lado para iniciarem uma 
trajetória de ruptura com as cisões sociais no que tangem as relações afetivas, posto que a 
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homossexualidade vai na contramão dos valores tradicionais  acerca da identidade de gênero, 
posto que não restringe a identidade de gênero ao padrão heteronormativo que não concebe 
que possam existir relações afetivas entre pessoas do mesmo sexo. A dependência de uma 
figura masculina para sentir-se mulher deixa de ser uma premissa para as duas personagens a 
partir do momento em que elas descobrem as tantas semelhanças e coincidências existentes 
em suas histórias, reconhecendo a imagem de uma projetada na outra, o que faz com que 
Sofia e Lídice decidam finalmente romper com suas condições de submissão feminina. 

 
 

Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais    
    

O estudo da escrita de autoria feminina permite-nos refletir o modo como as mulheres 
refletem em suas obras suas percepções acerca do feminino, negando os valores tradicionais 
para compor personagens femininas que subvertem os arquétipos tradicionais que cristalizam 
a figura feminina em um lugar de submissão ao homem. Por meio da crítica feminista, 
compreendemos que a inserção feminina no universo literário desafia-se o cânone a medida 
que encontramos obras de escritoras que ao contrário do que pensa a tradição, compõe obras 
de inegável valor estético, não podendo ser consideradas como outra coisa que não 
propriamente literatura. O romance contemporâneo de Heloisa Seixas põe em cheque a 
imagem tradicional de mulher, por meio da representação do feminino em personagens como 
Sofia e Lídice, que se descobrem capazes de realizar suas próprias escolhas e assim traçar para 
si um novo destino.  
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Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Os resquícios da cultura patriarcalista estão ainda hoje presentes em 
nossa sociedade. Uma das formas de materialização dessa ideologia patriarcal 
é a objetificação do ser, ou seja, tratar o outro como inferior, seja pela raça, 
etnia, gênero, espécie ou religião. Este trabalho caminha na discussão da 
superposição discursiva de representações culturais de animais feminilizados 
e mulheres animalizadas – presente na Política sexual da carne (2012). Tendo-
se em vista que a cultura androcêntrica possui em sua essência a visão do 
objeto sexualmente desejado como consumível, pretende-se analisar de que 
forma essa visão é abordada no conto Mulheres Frutas – Efeito Melancia 
(2012), da autora contemporânea Salma Ferraz.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: Feminismo; objetificação; Salma Ferraz. 

 
 
1. A Política Sexual da Carne: superposições discursivas1. A Política Sexual da Carne: superposições discursivas1. A Política Sexual da Carne: superposições discursivas1. A Política Sexual da Carne: superposições discursivas    
    

O movimento feminista ao longo dos últimos anos vem introduzindo em seus debates 
uma questão que não poderia ser relegada a segundo plano: a relação entre o discurso 
feminista e a adoção de práticas vegetarianas e veganas. 

Os debates sobre o assunto já fazem parte do mais acessado blog feminista Escreva 
Lola, Escreva, como bem observa Carmo & Bonetti. Desde 2009 o blog tem publicado artigos 
abordando temas relacionados ao veganismo e, em especial no ano de 2011 teve um 1guest 
post, com o seguinte título: “Especismo deve ser tema das lutas das mulheres”2, em que 
segundo as autoras “A opressão e a exploração dos animais tem muito a ver com a opressão 
das minorias humanas, como mulheres e negros” (CARMO & BONETTI, 2013, pp. 01-02) O post 
ocupou a posição de 11º lugar entre os posts mais lidos do ano de 2007, o que demonstra uma 
preocupação e interesse crescentes no movimento feminista de relacionar suas práticas com 
as práticas vegetarianas e veganas. 

No mês de julho de 2012, na época do lançamento do livro A política sexual da carne no 
Brasil, o blog chamado Blogueiras Feministas3 publicou um post acerca do livro e uma 
entrevista com a autora, Carol J. Adams. Na entrevista, Adams afirma que escreveu o livro para 
mudar a mente das pessoas e, mudando suas ideias sobre o consumo de carne e 
masculinidade, consequentemente mudariam suas vidas e seus hábitos alimentares. 

                                                           
1 O guest post consiste numa postagem escrita por alguém convidado. No caso, o artigo foi escrito por Deborah Sá e 
Patrícia Nardelli. 
2 O guest post pode ser encontrado no seguinte link: http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2011/07/guest-
post-especismo-deve-ser-tema-das.html. Acesso em 13 de fevereiro de 2014. 
3 O post ser encontrado no seguinte link: http://blogueirasfeministas.com/2012/07/a-politica-sexual-da-carne/ 
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O solo em que este artigo se apoia ainda é muito escorregadio. Se ainda são poucos os 
estudos entre a relação do feminismo com o veganismo, esta questão expandida a textos 
literários é quase nula. Tendo esse novo estudo em vista, este artigo se propõe a discutir o 
entrelace da Política Sexual da Carne com o conto Mulheres Frutas – Efeito Melancia da 
escritora Salma Ferraz. 

Carol J. Adams em seu livro A Política Sexual da Carne apresenta argumentos 
consistentes para relacionar a perpetuação do machismo e do sexismo através do consumo de 
carne. Sua linha de pensamento se inicia com exemplos de sociedades em que o consumo de 
carne é exclusivo para homens, enquanto que para as mulheres são relegados os vegetais e as 
frutas. Segundo a autora, a virilidade do homem se deve ao consumo de carne e nisto há uma 
dupla relação: por ser homem ele deve comer carne e por comer carne ele se torna viril. 

Um dos pensamentos centrais do livro se foca na questão do referente ausente. Na 
palavra carne, de acordo com esse pensamento, o animal morto torna-se o referente ausente:  
 

Por meio do retalhamento, os animais se tornam referentes ausentes. Os animais com 
nome e corpo tornam-se ausentes como animais para que a carne exista. A vida dos 
animais precede e possibilita a existência da carne. Se eles estiverem vivos, não poderão 
ser carne. Assim, o corpo morto substitui o animal vivo. Sem animais não haveria 
consumo de carne, mas eles estão ausentes do ato de comer carne, por terem sido 
transformados em comida (ADAMS, 2012, p. 79). 

 
A linguagem, consequentemente, possui um papel fundamental renomeando corpos de 

animais mortos em uma nova palavra com sentido flutuante. O retalhamento dos animais é o 
que os transforma em carne: eles entram nos matadouros sendo seres vivos e de lá, pedaços 
de seus corpos mortos são transformados em alimento. A mudança de termos é essencial no 
consumo. Não falamos “pedaço de bezerro anêmico” e sim, vitela. Se falássemos essas 
verdades inconvenientes, certamente muitos não mais comeriam carne. O retalhamento dos 
animais os transforma em algo sem vida, inerte, destituído de sentimentos.   

Metaforicamente, segundo a autora, “o referente ausente pode ser qualquer coisa cujo 
significado original é solapado, ao ser absorvido numa hierarquia de significado diferente” 
(ADAMS, 2012, p. 80). Neste sentido, por meio da estrutura do referente ausente ocorre uma 
dialética da ausência e da presença dos grupos oprimidos. No livro de Adams, há a correlação 
entre animais retalhados e mulheres que sofrem algum tipo de violência sexual. Mulheres 
estupradas, frequentemente, dizem que “se sentiram como um pedaço de carne”. Isso ocorre 
porque o “sentir-se como um pedaço de carne” ocorre em um sistema metafórico da 
linguagem.  Segundo Adams “sentir-se como um pedaço de carne é ser tratado como um objeto 
inerte quando, na verdade, se é (ou era) um ser vivo e capaz de sentir” (2012, p. 96). Ao se 
sentirem dessa forma, essas mulheres mostram que, naquele momento da violência, tornaram-
se objetos, ou seja, algo a ser consumido. Os animais tornam-se o referente ausente nesta 
situação. Deste modo, a violência sexual e o consumo de carne, possuem no referente ausente 
um ponto de intersecção. 

Para conseguir consumir a carne, as partes do corpo do animal são renomeadas, “para 
que o fato de já terem pertencido a um animal seja obscurecido” (p. 87). Da mesma forma que 
o corpo de um animal é visto por partes consumíveis - como é possível ver na figura 2 — a 
indústria pornográfica propagou a imagem de partes soltas do corpo feminino contendo apenas 
pernas, coxas, bundas, vaginas, peitos — como mostra a imagem 1. Na primeira imagem lê-se: 
“Todos os animais possuem as mesmas partes”. Essa frase sexista mostra que as mulheres são 
comparadas aos animais. Essa comparação acontece, porque da mesma forma que os animais 
são vistos como meros objetos de consumo, a mulher também o é. A mulher, portanto, é 
fragmentada e vista como um objeto de consumo, ou seja, ela é objetualizada ou coisificada, 
assim como os animais. Coisificar significa transformar em coisa, em objeto.  

 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 

ISBN: 978-85-88753-26-6  77778888    

 
Imagem 1 - Pamela Anderson’s vegetarian for PETA. Fonte: Internet. 

 

 
Imagem 2 – Sem título. Fonte: Internet. 

 
O consumo de imagens de mulheres pela mídia machista é, segundo Adams, “a 

efetivação da opressão, a aniquilação da vontade, da identidade separada” (p. 86). Com esse 
retalhamento, as mulheres se tornam objetos consumíveis. É importante salientar que 
enquanto as mulheres se tornam emocionalmente retalhadas e são, em alguns casos, 
fisicamente espancadas, os animais são de fato transformados em pedaços de carne, isto é, 
são assassinados. 

A indústria pornográfica vende a imagem de mulheres retalhadas há muitos anos. 
Programas de televisão em que as mulheres aparecem nuas povoam a televisão aberta desde 
seu início. O programa “Cocktail”, exibido pelo SBT na década de 1990 é um exemplo disto, em 
que mulheres vestidas com fantasias de frutas mostravam os seios ao final do programa. Na 
década de 1980, como nos mostra Salma Ferraz, “(...) eram a Rainha dos presídios, Rita 
Cadillac, que se autonomeou como vovó das mulheres frutas; a Rainha do Bumbum e da Bunda 
Music, Gretchen (...) e a Rainha do Tchan, Carla Perez. Estas musas do bumbum ainda tinham 
nome” (FERRAZ, 2012, p. 09). 

 Parece ser aí o berço das famosas “mulheres frutas”, conhecidas atualmente. Mulher 
morango, mulher melancia, mulher melão: as características físicas mais salientes de cada 
mulher que lembram uma fruta torna-se seu nome comercial e seus nomes próprios são 
apagados. A identidade dessas mulheres parece ser apagada para construir uma nova 
identidade, sem que elas mesmas escolham qual será sua nova identidade.  

Poderíamos, incialmente, pensar que essa associação às frutas seria pela própria 
aproximação que os textos patriarcais da carne apontam: as mulheres são associadas a frutas 
e legumes, enquanto os homens são associados à carne. O vegetal, neste caso, seria algo 
considerado sem vida, inerte, vide a própria significação da palavra vegetal para um ser 
humano, como na frase “o indivíduo está em estado vegetativo”, por exemplo. De acordo com 
Adams, “vegetar é ter uma existência passiva; do mesmo modo como ser feminino é ter uma 
existência passiva” (2012, p. 72). Entretanto, este pensamento não avança, já que além das 
mulheres frutas, existe também a “mulher filé”. Na divulgação de uma revista masculina, cuja 
capa era a Mulher Filé, ela se encontrava entre pedaços de carne, como mostra a figura número 
3. Logo, o que permeia todas essas mulheres mencionadas acima seria a visão de que são 
objetos consumíveis. 
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Imagem 3 – Revista Playboy: Edição Mulher Filé. Fonte: Internet. 

 
O que perpassa essa visão de que mulheres são consumíveis é a violência simbólica. 

Pierre Bourdieu trata da questão em seu livro A dominação masculina e segundo o autor, a 
dominação masculina seria uma forma particular de violência simbólica. Por esse conceito, 
Bourdieu compreende o poder que impõe significações, impondo-as como legítimas, de forma a 
dissimular as relações de força que sustentam a própria força. Segundo ele, “a força simbólica 
é uma forma de poder que se exerce sobre os corpos, diretamente, e como que por magia, sem 
qualquer coação física” (BOURDIEU, 2005, p. 50). De acordo com esse pensamento não existe 
violência física, porém este tipo de violência é tão destrutível quanto aquela. De acordo com o 
teórico, a dominação masculina se manifesta na unidade doméstica amparada por instituições 
como a família, a Igreja, a escola e o Estado. Bourdieu não cita a mídia, porém, pode-se afirmar 
que é uma das instituições que mais propaga a violência simbólica. 

Os animais do sexo feminino, tanto humanos quanto não-humanos são os que mais 
sofrem com a opressão, a exploração e a violência. Nos rebanhos as fêmeas são as mais 
exploradas. As matrizes (sejam vacas, porcas, ovelhas, cadelas) são estimuladas 
continuamente por hormônios para entrar no cio e gerar filhotes ou para terem seus óvulos 
extraídos em grande quantidade. Não raro esses animais adoecem ou morrem de exaustão 
devido às gravidezes e partos consecutivos. As vacas que apresentam problemas para parir são 
submetidas a procedimentos extremamente violentos e dolorosos. Na maioria dos aviários as 
galinhas poedeiras são confinadas sob condições extremamente insalubres para produzirem 
mais ovos. Assim sendo, percebe-se que suas características femininas são exploradas para 
levar alimentos para a mesa dos seres humanos. Da mesma forma, as mulheres sofreram 
muito e ainda sofrem com o pensamento essencialista, no qual elas são vistas como 
procriadoras e donas do lar. As fêmeas dos animais não-humanos, por sua vez, não possuem 
meios de defesa, sendo ainda mais exploradas e subjugadas. 

Adams reitera em seu livro que as feministas americanas aprendem a intersecção da 
opressão das mulheres com as dos animais através do referente ausente apenas para fazer 
avançar as questões feministas e não a dos animais (ADAMS, 2012, p. 104). Faz-se necessário, 
então, focar nas duas formas de opressão com o mesmo interesse para poder desconstruí-las. 

Tendo em vista todas estas questões, buscaremos analisar o conto Mulheres Frutas – 
Efeito Melancia, da autora Salma Ferraz à luz da teoria proposta por Carol J Adams. 
 
 
2. Uma análise do conto 2. Uma análise do conto 2. Uma análise do conto 2. Uma análise do conto Mulheres Frutas Mulheres Frutas Mulheres Frutas Mulheres Frutas –––– Efeito Melancia Efeito Melancia Efeito Melancia Efeito Melancia    
 
 Salma Ferraz é professora de Letras da Universidade Federal de Santa Catarina e 
também escritora, com mais de 15 livros lançados, entre teóricos e ficcionais. Sua escrita se 
mostra extremamente jocosa e sarcástica, utilizando-se do humor para criticar os valores 
patriarcais. Mulheres Frutas – Efeito Melancia é um exemplo da crítica bem humorada que a 
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autora realiza. Ele pertence ao livro de contos Nem sempre amar é tudo (2012) e também 
possui uma publicação própria, em livro. O próprio formato do livro causa um estranhamento no 
leitor: é uma fatia de melancia. Dessa forma, unindo uma narrativa simples e bem humorada, 
Salma Ferraz traz ao seu leitor um cenário e acontecimentos inusitados. 

O conto narrado em terceira pessoa possui um tom de humor e crítica que são 
acentuados durante a narrativa. A trama se passa em um dia quente de Florianópolis, quando a 
personagem principal - cujo nome não é revelado - vai à farmácia encomendar uma bisnaga de 
um creme firmador. Lá, enquanto espera ser atendida, junto a outras mulheres, se depara com 
uma moça seminua, trajando apenas um biquíni e um vestido transparente. A mulher chama a 
atenção e incomoda, ao mesmo tempo, por estar vestida de forma vulgar e mostrar partes de 
seu corpo. Além disso, gera curiosidade: ela pede meio quilo do creme firmador. Por outro lado, 
o atendente da farmácia fica deslumbrado com a moça e seus atributos físicos. Depois de 
passado certo tempo, ao voltar à farmácia, a protagonista descobre que o atendente e aquela 
mulher, que era casada, fugiram juntos. 

A narrativa possui vários neologismos relacionados à palavra bunda, como: “Era 
Bundozóica”, “bundalhas”, “bundólatra”, “bundiota”, “bundosfera”, “analfabunda”, 
“bundomídia”, entre outros. Toda essa relação com a palavra bunda intenta chamar a atenção 
para a idolatria que a sociedade e a mídia dispensam para essa parte do corpo feminino e criar 
um universo de crítica a essa forma de veneração.  Há ainda outra relação, a com as “mulheres 
frutas”. A mulher seminua do conto é vista como uma mulher bunda: “Observei as mãos da 
Mulher Bunda retirarem algo de dentro de sua bolsa” (FERRAZ, 2012, p. 07). 

O termo “mulher fruta” está relacionado a mulheres com corpos curvilíneos, de cintura 
fina, quadris largos, coxas grossas e sem flacidez, seios de silicone e cirurgias estéticas. Corpos 
estes que, são fabricados, construídos em horas de esforços, malhações e “puxadas de peso” 
nas academias de ginástica. Esse padrão de beleza relaciona-se as das dançarinas do funk. 
Quase todas as mulheres frutas são dançarinas de funk. Houve nos últimos anos uma 
proliferação dessas dançarinas, como Mulher Melancia, Jaca, Maçã, Melão, entre outras. A 
escolha pelo nome geralmente se dá em referência a alguma parte da anatomia feminina. 
Segundo Melhem e Rosas, “voluntariamente tais mulheres se comparam às frutas, que se 
oferecem popularmente, podem ser apalpadas e descartadas ou consumidas e jogadas no lixo” 
(2013, p. 09). 

Nota-se, destarte, que ser uma mulher fruta é tornar-se um objeto de consumo, uma 
coisa. Elas são coisificadas ou objetualizadas. Ao tornar-se uma coisa, a mulher vira algo 
decorativo, instrumento das vontades masculinas, sem vontade própria, inanimada.  Não são 
raros os exemplos em que as próprias mulheres incentivam essa atitude de coisificar, 
sustentando discursos machistas sem sequer o perceber. No conto, a protagonista mostra seu 
machismo velado ao comparar a outra personagem a um pedaço de carne: 

 
Tapou completamente nossa visão uma gigantesca bola de carne bronzeada e 
arredondada. O que era aquilo?! Uma delineadíssima bundaça, tendo como detalhe um 
pequeno biquíni que tentava se equilibrar naquela macrobunda. O biquíni branco apenas 
enfeitava, era um detalhe naquela montanha obscena. Cobrindo aquela bundiota, 
apenas um vestidinho transparente de voal (FERRAZ, 2012, p 06, grifo nosso). 

 
Comparar uma mulher a um pedaço de carne significa que o referente ausente neste 

caso é o animal, como nos mostra a teoria de Carol J. Adams. 
O conto se constroi com um discurso de ódio às mulheres frutas.  A situação gera uma 

indignação na protagonista que faz uma verdadeira “ode à bunda”: 
 

Ódio às bundas burguesas! Ódio às bundas pocotós! Ódios às chinocas! Ódio à todas as 
bundas da Playboy! Ódio às bundas da Praia Mole! Ódio às bundas melancias! Ódio às 
tanajuras! Ódio à bundarização do Brasil, na qual a mulher só vale pela bunda que 
carrega (FERRAZ, 2012, p. 13).  



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 

ISBN: 978-85-88753-26-6  88881111    

Esta ode possui um intertexto com a “Ode ao burguês”, de Mário de Andrade. Este ódio 
pode ainda ser visto como um sentimento de indignação que a protagonista possui ao ver outra 
mulher rebaixar-se a mero objeto ou mesmo como uma inveja disfarçada. A protagonista 
também se mostra vaidosa, senão não estaria comprando o creme firmador. Deste modo, ao 
ver a outra mulher com um corpo exuberante, seu fascínio e sua inveja se mostram com um 
discurso amargo de ódio: 

 
Sai dali nauseabunda, odiando aquele bundólatra indecente, odiando aquela vaca 
rabuda, aquela pornobunda que tinha nascido com o traseiro virado para a lua, que 
gastava 2.500 reais numa bolsa francesa, praguejando contra aquele marido que 
gastava 3.000 reais num pote de DMAE, para manter aquela boçalbunda empinada, 
sem nem um mísero buraquinho de celulite. Minhas carnes tremiam de ódio, não 
invejava a bolsa, nem o marido rico, mas aquele bunda...Afinal, não se pode ter tudo na 
vida! Aquela bunda ululante estragara meu dia, meu mês, meu verão. Mas eu dava 
minha bunda pra bater que aquela bunda não permaneceria nas mãos de um único 
dono por muito tempo. Era bunda demais para um único degustador... Era como uma 
melancia, demais para um só... (FERRAZ, 2012, p. 08).  

 
Podemos pensar, ainda, que as identidades sociais são construídas discursivamente 

durante as interações sociais. A construção das identidades sociais está sempre em processo, 
através de um constante reposicionamento. Nossas identidades são múltiplas, fragmentadas, 
complexas e contraditórias. Não são nunca fixas e estão sempre sujeitas a mudanças. Segundo 
Bauman, 
 

tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” não têm solidez de 
uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e revogáveis, 
e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, a maneira 
como age – e a determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto 
para o “pertencimento” quanto para a “identidade” (BAUMAN, 2005, p.17). 

 
Assim, podemos considerar que as identidades são transitórias, provisórias, 

desestabilizam a noção de fixidez na contemporaneidade  e que não faz sentido haver uma 
solidificação das mesmas, no que diz respeito às práticas sociais (MELO, 2009, p. 04). Portanto, 
podemos dizer que a identidade não pode ser caracterizada com durabilidade, uma vez que ela 
estará numa condição eterna de ser frágil, provisória e inconclusa. O que nos faz remeter a Hall 
(1998) quando este nos diz que “a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, 
através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do 
nascimento. Ela permanece sempre incompleta, está sempre ‘em processo’, sempre ‘sendo 
formada’” (HALL, 1998, p.38). E ainda, segundo o teórico, a identidade da pessoa é formada na 
interação entre o eu e a sociedade. As identidades são, desta forma, construídas por meio da 
diferença e não fora dela. 

Trazendo estes conceitos de identidade ao conto, percebemos que as identidades de 
ambas as personagens são construídas por meio de suas ações. Uma das identidades 
assumidas pela coadjuvante do conto e por muitas mulheres na vida real está diretamente 
ligada ao corpo e ao erotismo. Isso, contudo, não impede que sua identidade sofra mudanças e 
que ela não possa ser, um dia, uma “mulher cérebro”. 

O ódio da protagonista alimentado pelas mulheres frutas é compreensível, pois o 
feminismo trouxe às mulheres a libertação das amarras sexuais, a possibilidade de prazer 
feminino, entre outras conquistas. A exposição, no entanto, a que essas mulheres se submetem 
vai contra a própria ideologia feminista de possuir o domínio de seu corpo. Em uma visão 
superficial, muitos podem pensar que poder expor o corpo é uma das conquistas do feminismo. 
Porém, ao analisar profundamente, percebemos que essa exposição feminina vai na contramão 
dos pensamentos feministas: ainda que a mulher seja dona do seu próprio corpo, ela está o 
usando para reafirmar as crenças machistas. 
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O ser humano, por sua vez, é livre para escolher aquilo que deseja ser, para escolher sua 
essência. Muitas mulheres escolhem valorizar seu corpo e serem vazias interiormente, assim 
como outras valorizam seu corpo e ao mesmo tempo possuem riqueza espiritual.  
 
 
3. 3. 3. 3. Algumas considerações finaisAlgumas considerações finaisAlgumas considerações finaisAlgumas considerações finais    
 

Não estamos livres da política sexual da carne em nenhum momento. Seja quando 
navegamos pela internet, seja quando lemos revistas e principalmente seja quando ligamos a 
televisão. Este cubo mágico propaga a política sexual da carne em programas dominicais como 
se fosse mera banalidade: em um açougue, chega uma mulher vestida com estampas de 
bichos e o apresentador anuncia “essa maminha é das boas”. O vídeo, infelizmente, foi retirado 
do ar. Mas outros estão circulando continuamente pela rede, difundindo o machismo, o 
sexismo, a violência. 

Recentemente na Espanha, O Dia Mundial Sem Carne foi marcado com protestos e 
manifestações. Homens e mulheres posaram ensanguentados dentro de bandejas de isopor, 
remetendo a bandejas expostas em açougues. Essa forma de protesto — ilustrada com a foto 
abaixo — sintetiza a política sexual da carne e as superposições que esse artigo pretendeu 
mostrar. 

 

 
Imagem 4 – Human meat. Fonte: Internet. 

 
 
REFERÊNCIASREFERÊNCIASREFERÊNCIASREFERÊNCIAS    
 
ADAMS, Carol J. A política sexual da carne: a relação entre o carnivorismo e a dominância 
masculina. Trad. Cristina Cupertino. São Paulo: Alaúde Editorial, 2012. 
BAUMAN, Zygmunt. Identidade: Entevista a Benedetto Vecchi. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2005. 
BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Trad. Maria Helena Kuhner. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2005. 
CARMO, Íris Nery do; BONETTI, Alinne. Viva o feminismo vegano!: o corpo em foco entre zines, 
shows e oficinas. In: III SEMINÁRIO INTERNACIONAL ENTRELAÇANDO SEXUALIDADES, 3, 2013, 
Bahia. Anais... Salvador: 2013, p. 01-15. 
FERRAZ, Salma. Mulheres Frutas – Efeito Melancia. Blumenau: Edifurb, 2012. 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva e Guaracira 
Lopes Louro. 2ª edição. Rio de Janeiro: DP & A, 1998. 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 

ISBN: 978-85-88753-26-6  88883333    

MELHEM, Patricia Manente; ROSAS, Rudy Heitor. A coisificação da mulher e o reforço da 
negação da vitimização: retorno à “lógica da honestidade”?. In: IVCONGRESSO INTERNACIONAL 
DE CIÊNCIAS CRIMINAIS, 4, 2013, Rio Grande do Sul.  Anais... Porto Alegre: 2013, p. 01-15.  
MELO, Daniele Neves. Visões de discurso, identidade e cultura numa perspectiva 
multiculturalista. Revista Linguagem, Florianópolis, Edição 9, p. 01-06, jun./jul./ago. 2009.  
 
 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  88884444    
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(2008), DE ANDREA LEVY(2008), DE ANDREA LEVY(2008), DE ANDREA LEVY(2008), DE ANDREA LEVY    
    
    

Elizandra Fernandes Alves (UNICENTRO) 
Érica Fernandes Alves (UEM)  

 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Esta análise procura verificar a representação da mulher colonizada 
na literatura, tendo como corpus o romance A pequena Ilha (2008), de Andrea 
Levy. A personagem feminina em questão é representada por uma jamaicana 
negra diaspórica que se muda para a Inglaterra à procura de oportunidades. O 
objetivo desse artigo é investigar de que maneira a mulher negra é 
representada nesse romance, tendo em vista não só sua experiência na 
Inglaterra, mas também sua vida na Jamaica, seu país de origem. A 
metodologia de investigação fundamenta-se em textos teóricos que discutem 
o poder do discurso colonial, objetificação da mulher, racismo e gênero 
desenvolvidas por Bhabha (1991), Bourdieu (2005), Hall (2006), dentre outros. 
Os resultados revelam que, por se tratar de uma mulher negra, a personagem 
é excluída por meio do binarismo fundamentado na cor da pele, demonstrando 
que há uma relação hierárquica onde o branco é tido como indivíduo superior 
em relação ao negro. A dicotomia branco/negro afeta profundamente a 
personagem que se submete à imposição da cultura do ‘Outro’ aceitando a 
ideologia dominante.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: mulher; negra; colonização. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
    

A crítica feminista há tempos vem se preocupando com a representação da mulher na 
literatura, questionando os papéis desempenhados por ela em uma sociedade na qual o 
patriarcalismo ainda vigora. Durante anos a mulher foi excluída do cânone literário, relegada a 
um papel secundário, tanto na sociedade quanto na literatura. Atualmente, muitas escritoras 
têm ganhado prêmios importantes nos círculos literários, contradizendo a ideologia canônica de 
que só homens têm capacidade de escrever. Um caso atual pode exemplificar esta afirmação: 
no ano de 2007 a escritora Doris Lessing (1019 - 2013) ganhou o prêmio máximo da literatura, 
o Nobel, demonstrando, mais uma vez, que a mulher não é mais ou menos que o homem, mas, 
simplesmente, humana. 

Há pouco tempo se presumia que as mulheres negras estavam incluídas na categoria 
mulher e que a representação, na literatura, de mulheres predominantemente brancas e de 
classe média pudesse ser estendida para todas as mulheres, prescindindo de raça. Entretanto, 
nota-se que a mulher negra está praticamente ausente ou não existente nas culturas europeia, 
estadunidense, e até mesmo no Brasil. Na crítica literária feminista entre 1970 e 1990, como 
Bonnici (2007) mostra, pouco se nota a presença da escrita das mulheres negras, no entanto, 
mais recentemente, a preocupação a respeito das mulheres negras tornou-se recorrente nos 
trabalhos e críticas feministas. Questiona-se a forma como essas mulheres são representadas 
na literatura em face ao patriarcalismo vigente em nossa sociedade. Ora, se as mulheres 
brancas, das classes sociais mais elevadas, educadas nas melhores escolas, sofrem com a 
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dominação masculina, qual será a situação daquelas que não vivem nesse mesmo âmbito? 
Sabemos que os interesses de ambas diferem de acordo com seus costumes, cultura e 
sociedade, mas, até que ponto? Até que ponto a dominação masculina interfere em suas 
escolhas e decisões? As mulheres colonizadas, por exemplo, sofreram a chamada dupla 
colonização, ou seja, elas foram subjugadas pelo poder imperial em geral e foram objetos da 
opressão patriarcal colonial e doméstica, em contrapartida, as mulheres ocidentais não 
passaram por esse tipo de experiência e estavam envolvidas com outros assuntos.  

Dado o exposto, o objetivo desse trabalho, cujo corpus é o romance A Pequena Ilha, de 
Andrea Levy (2008) é verificar, sob a perspectiva da crítica pós-colonial e feminista, de que 
forma a mulher negra e colonizada é representada na literatura de língua inglesa. Para a nossa 
análise, realizaremos um recorte e observaremos mais de perto a personagem feminina 
Hortense, uma jamaicana que nasceu e foi educada por britânicos na Jamaica que resolve 
mudar-se para a Inglaterra, sua pátria mãe, à procura de melhores condições de vida. 

Nessa obra, abordam-se as estratégias de outremização e estereotipagens relacionadas 
principalmente ao fator dérmico através da tessitura de Andréa Levy, escritora britânica negra 
nascida em 1956, filha de pais jamaicanos que imigraram para a Inglaterra em 1948 no navio 
SS Empire Windrush, juntamente com outros jamaicanos. A escritora escreveu as obras Every 
light in the house burnin’ (1995); Never far from nowhere (1996) e Fruit of the lemon (1999) e 
ganhou vários prêmios, dentre eles o Whitbread e Orange Prize em 2004, por Small Island. São 
temas recorrentes em suas obras o racismo inglês e a exclusão do negro e da mulher. 
 
 
A dominação masculina nas sociedades colonizadasA dominação masculina nas sociedades colonizadasA dominação masculina nas sociedades colonizadasA dominação masculina nas sociedades colonizadas    
    

A dominação masculina sempre esteve presente nas colônias. Entendemos, conforme 
estudo de Young, que a “história do colonialismo foi um cenário masculino [...] a história 
colonial é dominada pelo homem” (2001, p.360). Durante os anos em que ocorreu, o 
colonialismo favoreceu a ideologia de superioridade branca, cristã e patriarcal da Europa e, 
portanto, os colonizadores insistiram em imprimir suas leis e costumes aos povos dominados 
da mesma forma que em seus países. Segundo Bonnici, como “os costumes (dos europeus) 
eram baseados na autoria paterna, os costumes que os europeus insistiam que os nativos 
adotassem também eram patriarcais” (2007, p.43). As mulheres indígenas e negras, por 
exemplo, eram vistas sob o prisma do estereótipo de sexualmente precoces e ativas, inclinadas 
à prostituição. Tal julgamento subsidiou o discurso colonial patriarcal que se utilizou de seu 
poder para subjugar a mulher colonial e torná-la inferior ao homem, e também à mulher das 
metrópoles, e usá-la para satisfazer seus desejos. 

Na Jamaica, país colonizado pelos ingleses e onde se passa parte da história do 
romance A Pequena Ilha, a situação não foi diferente. Mesmo depois da independência, os 
britânicos continuaram habitando o país, e a imposição de sua cultura durante anos foi 
responsável pela criação do mito de que o homem europeu era superior ao jamaicano, mas, 
assim como na Europa, na Jamaica houve uma imposição das relações sociais baseadas no 
gênero, de forma que à mulher cabia sempre a posição marginal e ao homem, a central. A 
respeito disso Bourdieu comenta: 

 
As divisões constitutivas da ordem social e, mais precisamente, as relações sociais de 
dominação e exploração que estão constituídas entre os gêneros se inscrevem, assim, 
progressivamente em duas classes de habitus diferentes, sob a forma de hexis corporais 
opostos e complementares e de princípios de visão e divisão que levam a classificar 
todas as práticas segundo distinções redutíveis à oposição entre masculino e feminino 
(BOURDIEU, 2005, p. 41, grifos do autor). 

 
A ideologia do gênero como diferença sexual entre o homem e a mulher constituiu um 

grande problema nas sociedades duplamente invadidas. No Caribe, onde a colonização ocorreu 
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de forma violenta - pois os nativos foram dizimados nos primeiros cem anos de colonização e o 
território foi reabitado por povos oriundos de outros países através do deslocamento, exílio ou 
mesmo escravidão - a cultura dominante foi imposta e as culturas dos povos foram aniquiladas. 
Muitas mulheres trazidas de outros países tinham uma cultura muito diversa da cultura 
patriarcal do colonizador, por isso, sua adaptação forçada aos novos moldes degradou sua 
alteridade, transformando-a num simples objeto.  

Através da ideologia sexo-gênero e também da ideologia binária entre o europeu e o não 
europeu / não branco o colonizador construiu o sujeito colonizado como ser marginal e 
degenerado, e assim o fez com as mulheres colonizadas. Entendemos, assim, que o 
patriarcalismo, associado ao colonialismo, foi fundamental para a concepção da mulher 
colonial como um ser degenerado sexualmente, aculturada e, portanto, pronta para ser 
moldada pelo colonizador.  
 
 
Hortense e a Hortense e a Hortense e a Hortense e a construção da mulher negraconstrução da mulher negraconstrução da mulher negraconstrução da mulher negra    
    

O romance A Pequena Ilha é narrado por quatro vozes, duas femininas e duas 
masculinas. Há cinquenta e nove capítulos, além do Prólogo, e cada capítulo do romance tem 
como subtítulo o nome da pessoa que o narra.  Hortense narra quinze desses capítulos. A 
fábula do romance pode ser dividida em duas partes: a primeira ocorre no período anterior a 
1948, e a segunda ocorre no ano referido. Ao longo dos quinze capítulos que narra, Hortense vai 
aos poucos contando sua história, relatando seus sentimentos e angústias em relação aos 
acontecimentos que lhe rodeiam. 

Os anos anteriores a 1948 referem-se à vida de Hortense na Jamaica. Filha de mãe 
solteira e analfabeta, e de um pai relativamente conhecido na cidade, Hortense vai morar com 
a família do pai, a qual recebe recursos para criar a menina bastarda. Hortense nunca mais vê 
sua mãe e não se importa com isso, já que ela se tratava de uma mulher ignorante e muito 
pobre. Logo percebemos que Hortense valoriza muito a hierarquia social e, mesmo não 
conhecendo o pai pessoalmente, se orgulha por ele ser um homem distinto em toda a região: 

 
O som do nome do meu pai ainda poderia silenciar uma sala durante muito tempo 
depois que ele havia deixado Savannah-La-Mer. Cada geração no nosso distrito conhecia 
meu pai e seu trabalho além mar como um homem do governo. Sua foto estava 
pendurada nas paredes paroquiais – recortada de jornais da América, Canadá e 
Inglaterra. Meu pai era um homem de classe. Um homem de caráter. Um homem de 
inteligência. Nobre de uma forma que o tornara uma lenda. ‘Lovell Roberts, ’ eles 
sussurravam. ‘Você já ouviu falar de Lovell Roberts?’ (LEVY, 2004, p.31).  

 
Hortense não se atém ao fato de que seu pai não era tão nobre quanto ela imaginava, 

pois ele havia engravidado uma moça solteira – e negra - e não havia se casado com ela. Na 
verdade, a sociedade em si não se preocupava com aquele detalhe da vida de seu pai, pois 
todos o admiravam por se tratar de um homem que viajava o mundo por causa de seu emprego 
distinto. Sua mãe, porém, é descrita por ela como um ser inculto, que simplesmente havia lhe 
dado à luz e alimentado até o momento glorioso de sua partida para a casa dos parentes de 
seu pai: 

 
Alberta era uma camponesa que não sabia ler ou escrever ou até mesmo fazer a 
tabuada. Eu nasci ilegítima – seria errado eu dizer diferente. [...] Eu cresci para me 
parecer como o meu pai. Minha pele era tão clara quanto à dele; a cor do mel morno. 
Não era como o matiz do chocolate amargo de Alberta e sua mãe. Com tal semelhança, 
havia uma chance de uma vida dourada para mim. Afinal de contas, o que Alberta 
poderia me dar? Pés negros descalços pulando por sobre as pedras. Se eu fosse dada 
aos primos de meu pai para ser criada, eu poderia aprender a ler, escrever e fazer todas 
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as tabuadas. E mais. Eu poderia me tornar uma mulher digna do meu pai, onde quer que 
ele estivesse (LEVY, 2004, p. 32). 

 
Tal fato revela o patriarcalismo em que a sociedade jamaicana estava inserida: ainda 

muito jovem Hortense havia aprendido a valorizar as regras de dominação masculina, sua mãe 
era inculta, pobre e havia se envolvido com um homem antes de se casar com ele e, por isso, 
não merecia sua adoração como filha. O habitus da diferença está subentendido aqui. Após se 
mudar para a casa dos primos de seu pai, Hortense conhece Michael, o filho deles. Os dois 
crescem juntos e desenvolvem uma grande amizade. Enquanto brincam juntos, Mr. Phillip, o pai 
de Michael, ditava as regras em casa e as duas crianças obedeciam. A descrição de seu caráter 
denota o poder que ele exercia não só em casa, mas também na cidade. Martha, a mãe de 
Michael, também se submetia às regras de seu marido. 

De acordo com o desenvolvimento de ambos na fábula, percebemos que sua ideologia 
em relação aos homens e mulheres é binária, ou seja, homens e mulheres devem agir de forma 
muito diferente e uma menina deve se comportar como uma verdadeira menina desde muito 
cedo. Tem-se aqui a teoria elaborada por Beauvoir, a respeito da criação da mulher: “não se 
nasce mulher; faz-se mulher” (BEAUVOIR, 1988 apud BONNICI, 2007, p. 32). Ser uma mulher na 
concepção biológica é uma situação, ser uma mulher culturalmente e socialmente construída é 
muito diferente, “a mulher não é determinada pelos hormônios ou por instintos misteriosos, 
mas pela maneira como seu corpo e seu relacionamento com o mundo são modificados pela 
ação dos outros” (BEAUVOIR, 1988 apud BONNICI, 2007, p. 32). Hortense é submetida às 
convenções da sociedade, pois era uma mulher inserida numa sociedade patriarcal:  

 
Eu não deveria subir nas árvores. O Sr. Phillip me disse que não era cristão para as 
garotas subirem em galhos como um macaco faria. Ou chegar em casa molhada do rio, 
nossas barrigas cheias de abius, framboesas e mangas, minha saia grudada nas minhas 
pernas com Michael correndo atrás de mim balançando e meneando os peixes em suas 
mãos. Eu não deveria caçar escorpiões, cutucando-os em seus esconderijos, 
atormentando-os com uma vara. Ou vestir a cabra com um gorro e tentar montá-la como 
a um cavalo (LEVY, 2004, p. 33). 

 
Essa forma de impor o vestir-se, o comportar-se e agir-se é comum na dominação 

masculina, consistindo de uma espécie de confinamento simbólico. Bourdieu afirma que “os 
princípios antagônicos da identidade masculina e da identidade feminina se inscrevem, assim, 
sob forma de maneiras permanentes de se servir do corpo, ou de manter a postura, que são 
como a realização, ou melhor, a naturalização de uma ética” (BOURDIEU, 2005, p. 38).  

Depois de certo tempo, Hortense vai para Kingston, capital jamaicana, para arrumar 
emprego como professora. A escola era comandada por ingleses e ali Hortense aprende a 
valorizar os costumes britânicos e a esquecer de sua condição de negra colonizada. Hortense vê 
sua relação com os ingleses, erroneamente, de forma dialógica e, dessa forma, ela se 
autorrepresenta como mulher-sujeito. Nessa escola ela conhece Celia Langley, que mais tarde 
lhe apresentaria seu futuro marido, Gilbert, um jamaicano que havia lutado na Segunda Guerra 
ao lado dos britânicos. Nesse meio tempo, Hortense tenta arrumar emprego em outra escola 
britânica - extremamente conceituada - porém, seu nascimento ilegítimo faz com que o diretor 
da escola não a aceite. Como poderia uma mulher fruto de uma relação não sacramentada 
pelo casamento dar aulas em uma escola para moças da alta classe social? O essencialismo 
permeia o pensamento dos britânicos, que não aceitam empregar uma professora qualificada, 
porém filha de mãe solteira, porque esta pode, de certa forma, influenciar suas alunas. A 
respeito do essencialismo, Bonnici comenta:  

 
De fato, a cultura ocidental foi dominada pela lógica dessa criação em que a sexualidade 
define a mulher. Já que segundo essa lógica, a mulher ou é prostituta ou virgem, as 
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personagens femininas são sedutoras e causam a queda do protagonista ou são 
inocentes e necessitam de proteção contra a maldade do mundo (2007, p. 79). 

 
Para os ingleses, Hortense, por ser filha ilegítima, figura o primeiro tipo de mulher e, 

dessa forma, seu pedido é recusado. A jamaicana, contudo, não se abate em face desse 
imprevisto e, com a ajuda de Celia, consegue emprego em outra escola, na tentativa de 
impulsionar sua carreira. Tal início, segundo ela própria, poderia abrir a as portas para que mais 
tarde ela pudesse se tornar uma professora em sua pátria mãe, a Grã Bretanha. De fato, a 
oportunidade de realizar seu sonho aparece quando Hortense, sabendo que Gilbert intencionava 
voltar para a Inglaterra (e que só ainda não o fizera por falta de dinheiro), oferece-lhe dinheiro, 
e, em troca, ele deveria se casar com ela e, assim que arrumasse um lugar para ambos viver, 
ela partiria em seu encontro.  

A dada passagem é bastante interessante, porque ela demonstra que Hortense, apesar 
de criada em meio a uma sociedade patriarcal, e até mesmo racista, sabe exatamente o que 
deseja em sua vida e não se envergonha de propor casamento a um quase desconhecido. 
Vemos que seu casamento com Gilbert envolvia apenas o interesse, pois o rapaz já conhecia a 
Inglaterra e poderia ajudá-la a concretizar seu sonho de se tornar uma professora em uma 
escola famosa. Por outro lado, notamos também que a personagem feminina se prende ao 
casamento porque vê nele uma forma de ser aceita na sociedade britânica. O marido 
representa o enquadramento à vida social da época. A mulher necessita de um marido para 
estar completa. A personagem, inconscientemente, incorpora esses valores pensando, na 
verdade, que está garantindo um futuro melhor para si ao lado de um completo desconhecido. 
Ao chegar à Inglaterra, Hortense percebe que suas escolhas não estavam tão corretas como ela 
havia imaginado. 
    
    
Outremização: o racismoOutremização: o racismoOutremização: o racismoOutremização: o racismo    
    

Racismo é uma estratégia de outremização utilizada frequentemente pelo colonizador 
para degradar o sujeito colonizado negro. Tal estratégia refere-se “às várias formas com que o 
discurso colonial produz seus sujeitos” (ASHCROFT, 1998, p. 171), formando assim uma relação 
binária e hierárquica entre Outro/outro. Spivak (1987) acredita que há três tipos de 
outremização colonial: 1) quando há a exploração física do território não europeu, onde o 
‘Outro’ molda o ‘outro’, 2) a degradação do nativo, chamado de depravado, selvagem, 
mentiroso etc., 3) o hiato entre o europeu (Outro) e o não europeu (outro). O conceito 
Outro/outro deriva da filosofia existencialista de Sartre da formação de sujeito desenvolvidas 
por Freud e Lacan. Sartre define o ser e o outro como uma relação dialógica e não hierárquica. 
Na crítica feminista compreendemos que o Outro é o espaço da feminilidade, aquilo que não se 
pode representar e que está associado ao inconsciente, enquanto que o outro consiste em 
vários objetos de desejo, deslocando-se de objeto em objeto sem nunca encontrar a plena 
satisfação. Uma das diferenças primárias observada entre o europeu e o colonizado e utilizadas 
em favor dos colonizadores diz respeito à cor epidérmica, gerando o racismo. 

O estudo do racimo como estratégia de outremização é de vital importância para a 
compreensão da objetificação da personagem feminina jamaicana desse romance, visto que 
sua cor é o principal motivo pelo qual ela é rechaçada pelo colonizador. O termo racismo 
originou-se de raça, que foi introduzido na língua portuguesa no século XV, dando origem à 
ideologia de que existiam heranças físicas, biológicas e genéticas diferentes em meio aos 
grupos humanos. A partir daí, inicia-se o discurso racial, no qual as diferenças, principalmente 
no que dizia respeito à cor da pele, mostravam que certos grupos humanos eram superiores a 
outros.  

O surgimento da palavra raça como um termo hierarquizante favoreceu a disseminação 
de ideias racistas entre a população em geral, que sentia a pressão política e social das classes 
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dominantes, salientando ainda mais o desrespeito às diferenças. Ser negro, assim, é(ra) 
carregar o peso de todo um preconceito calcado na cor da pele, nas diferenças biológicas, como 
mostra Hall: “O racismo tenta justificar as diferenças sociais e culturais que legitimam a 
exclusão racial em termos de distinções genéticas e biológicas, isto é, na natureza” (2006, p. 
66).  

Bhabha comenta que o discurso colonial se “concentra em construir o colonizado como 
população do tipo degenerado, tendo como base uma origem racial para justificar a conquista e 
estabelecer sistemas administrativos e culturais” (1991, p.184). Assim, quando o colonizador 
se recusa a reconhecer a alteridade do colonizado, ele o outremiza a fim de satisfazer seus 
intuitos. Bhabha ainda reconhece que “a pele no discurso colonial é o significante-chave da 
diferença cultural e racial do estereótipo e é o fetiche mais visível [...] Este significante atua 
publicamente no drama racial cotidiano das sociedades coloniais” (p. 196). Utilizando-se, assim, 
da diferença existente entre si próprio e o negro, o colonizador empregou em seu discurso 
dominante uma série de estratégias excludentes que levavam o negro a sentir-se “dilacerado e 
psicologicamente desestruturado” (FIGUEIREDO, 1998, p. 64), muitas vezes, sem condições de 
esboçar reações de resistência, e, consequentemente, sem subterfúgios para lutar contra a 
ação dominante e usurpadora do colonizador. 

Quando Hortense Joseph, já usando seu nome de casada, chega ao porto londrino em 
1948 para encontrar-se com seu marido, é interpelada por uma senhora inglesa que a 
confunde com sua futura babá: “Você é Sugar? Você viu Sugar? Ela é uma de vocês. Está vindo 
pra ser minha babá e eu estou um pouco mais atrasada do que eu pensava. Você deve 
conhecer ela. Sugar. Sugar?” (LEVY, 2004, p. 12). A pergunta dirigida a ela parece muito 
simples: uma senhora que deseja saber se ela é sua empregada. Porém, se observarmos essa 
interpelação mais profundamente, reconheceremos que ela está carregada de preconceito 
devido à cor da pele de Hortense. No momento em que a senhora diz: “Ela é uma de vocês” 
(LEVY, 2004, p.12) temos a representação do racismo inglês tão comum nessa época na 
Inglaterra. Tais palavras exprimem a ideia de que se a empregada negra é uma de vocês ela 
não é uma de nós, uma inglesa. Ela é diferente. Os britânicos, assim, como outros povos 
europeus, faziam questão de deixar claro para suas colônias que eles faziam parte de uma raça 
superior, e essa supremacia era entendida através da diferenciação entre nós 
(brancos/colonizadores) e eles (negros/colonizados). 

Após esse episódio, a protagonista vai à procura do marido que não havia chegado para 
encontrá-la. Sem conhecer a nova terra, ela é informada que deveria pegar um táxi para chegar 
ao seu destino, o que ela faz imediatamente. A cena que se desenrola dentro do táxi traduz a 
total demonstração de superioridade do taxista fingindo não compreender o que Hortense lhe 
fala, simplesmente pelo fato de ela não ser britânica e estar invadindo seu país. Hortense lhe 
explica várias vezes o endereço aonde quer chegar, mas o taxista, fingindo não compreendê-la, 
pede a ela que escreva o endereço. Hortense não percebe o desdém implícito nas palavras do 
homem e segue seu destino. Ao chegar ao endereço o motorista lhe fala como se estivesse 
falando a uma criança: 

 
‘Esse é o local que você quer, querida. Rua Nevern, número vinte e um’. Disse o taxista. 
‘Vá lá e aperte a campainha. Você conhece campainhas e aldravas? Eles existem no 
lugar de onde você vem? Apena vá lá e aperte a campainha e alguém virá’. Ele deixou 
meu baú ao lado da rua. ‘Eu tenho certeza que alguém de dentro virá lhe ajudar com 
isso, querida. Apenas aperte a campainha. ’ Ele balbuciou as ultimas palavras com a 
lentidão exagerada que eu costumava reservar ao ensinar as crianças pequenas. 
Ocorreu-me então que talvez os homens brancos que trabalhavam o faziam porque eram 
tolos’ (LEVY, 2004, p.14). 

 
Neste momento Hortense observa em seus pensamentos que o taxista era um tolo, pois 

era óbvio que ela sabia reconhecer uma campainha, já que em seu país elas eram comuns. 
Mas fica evidente que a atitude do taxista traduz a dos britânicos, que preferiam ignorar, ou 
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mesmo outremizar, o negro, em especial a mulher, através das mais variadas estratégias, 
mostrando a ele que seu lugar não era a Inglaterra. Segundo Hall, as relações entre os negros e 
os britânicos foram marcadas pela escravidão e pelo domínio colonial. Essa relação foi decisiva 
para indicar quais os rumos que os imigrantes iriam seguir. 

 
Os imigrantes encontravam condições de moradia precárias e empregos mal 
remunerados e não especializados nas cidades e regiões industriais, ainda em processo 
de recuperação da guerra e afetadas pelo declínio vertiginoso das condições econômicas 
na Grã-Bretanha (2006, p. 61). 

 
Essa situação se torna clara quando Hortense chega ao seu destino e se depara com 

uma casa enorme, que demonstra a imponência e opulência que outrora foram vigentes na 
Grã-Bretanha.  Quando se encontra com o marido ela o examina com olhos clínicos, e ao notar 
seu jeito desgrenhado e mal trajado ela se pergunta onde estaria o homem que ela conhecera 
na Jamaica, que era elegante e bem vestido. Sua surpresa é ainda maior quando ela descobre 
que seu marido mora em apenas um quarto da casa, o qual ele alugara com o mísero salário 
que ganhava, denotando sua condição social e financeira naquele momento, bem como sua 
posição marginal em relação ao europeu. 

A forma com que Hortense chega à Grã-Bretanha, através de um navio cargueiro, a 
maneira como é interpelada e tratada pela senhora inglesa e o taxista, o encontro com o 
marido desgrenhado, e o reconhecimento da condição na qual se encontrava o mesmo são 
emblemáticos da situação social que o negro passava e ainda passaria em sua pátria mãe.     

O episódio que se segue figura a discriminação por qual Hortense passa durante sua 
procura por emprego em uma escola. Seu marido, Gilbert, já tendo conhecido o modo como os 
negros são tratados nessa época na Inglaterra, tenta dissuadi-la de sua empreitada, ‘Hortense, 
a Inglaterra não funciona desse jeito’ (LEVY, 2004, p. 373). Hortense, porém, resoluta, apodera-
se de duas cartas de recomendação que lhe foram entregues pelos seus professores britânicos 
na Jamaica e vai em direção à escola para se candidatar ao cargo referido. A autora tece uma 
breve descrição de como Hortense havia se preparado para adentrar na sociedade londrina 
como uma mulher culta e educada: 

 
Minhas duas cartas de recomendação continham palavras que me abririam as portas de 
qualquer escola. Apesar do início conturbado na escola para moleques em Half Way 
Tree, meu diretor achou por bem reconhecer como proficientes as minhas habilidades de 
ensino. Quando procurei o significado da palavra no dicionário da língua inglesa, senti-
me orgulhosa que ele me julgava inteligente. Miss Morgan, a diretora virulenta da Escola 
Normal declarou que eu era extremamente capaz. De fato, senti-me altamente 
inteligente (LEVY, 2004, p. 371). 

 
Em nenhum momento a personagem pensa nos laços fortes de racismo arraigados na 
sociedade londrina. Alheia à indiferença e até mesmo ao escárnio demonstrado por essa 
mesma sociedade, a moça continua sua empreitada à procura de trabalho.  

Ao chegar à escola, um homem a atende e lhe dispensa pouca atenção, Hortense lhe 
agradece educadamente, não se importando com sua grosseria. Ela, então, vai até uma sala e 
se depara com três mulheres sentadas à suas escrivaninhas e as cumprimenta. Uma delas vai 
lhe atender muito educadamente e Hortense fica encantada diante de tal demonstração de 
educação e polidez. Hortense lhe explica que estava ali porque era professora e gostaria de 
trabalhar naquela escola. Ao lhe entregar as cartas de recomendação que seus professores 
haviam escrito, Hortense observa que e a mesma sequer as abre para verificar seu conteúdo: 
 

Entreguei-lhe as duas cartas de recomendação que havia retirado da minha bolsa 
antecipando o pedido. Com extrema gentileza estendeu suas mãos delicadas, pegou as 
cartas, e depois me convidou a sentar. Todavia, em vez de ler as cartas, ela as mantinha 
nas mãos sem pelo menos dar uma olhada no conteúdo (LEVY, 2004, p. 374). 
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A mulher pergunta de onde ela vinha, e, ao responder, a jamaicana é rechaçada pela 
mesma que lhe diz que ela jamais poderia ensinar naquele país. Desconcertada, a jamaicana 
tenta perguntar o porquê de tal negação, mas a mulher lhe responde que, simplesmente, ela 
não poderia ser professora ali, pois não tinhas as qualificações necessárias, e a convida a 
retirar-se. A imigrante obedece, muito educadamente, mas ao sair, ocorre o ápice de sua 
condição de subalterna, pois ela entra por uma porta errada e se depara com uma despensa, 
com baldes e esfregões. A ironia é bastante aparente nessa passagem: os negros são inferiores 
e não devem se atrever a ocupar cargos importantes na sociedade britânica, para eles, os 
empregos destinados são os mais degradantes e ínferos. Desorientada, ela retorna à sala 
anterior e, mesmo deslocada de seu centro, humilhada e rechaçada, Hortense demonstra sua 
resistência em aceitar tal desmoralização, ao agradecer novamente às senhoras, encontrando, 
em seguida, a porta de saída, ao som das gargalhadas das mesmas. 

Angustiada pela discriminação, Hortense fica desnorteada e seu marido Gilbert resolve 
levá-la a um passeio para que ela possa esquecer momentaneamente o aviltamento. A 
personagem cai em si, em relação à frieza e crueldade que a sociedade britânica podia 
demonstrar diante do outro, do diferente.  Após uma longa conversa em um café, Gilbert 
questiona se a mulher sabia costurar e a mesma confirma que sim. Gilbert então lhe diz que ele 
poderia arrumar emprego para ela. Hortense mal acredita no que ouve, porém, dessa vez ela 
compreende o que está reservado para uma mulher negra na Inglaterra e não replica.  

Não sabemos o que realmente acontece com Hortense em sua busca por um emprego, 
já que sua narração acaba neste ponto, porém, podemos imaginar o quê o futuro lhe reservou 
se considerarmos a história dos imigrantes caribenhos na Inglaterra.  
 
 
Conclusão Conclusão Conclusão Conclusão     

 
A personagem jamaicana figura bem a mulher negra imigrante que vê em outro país a 

imagem de uma vida promissora. Em seu país de origem, Hortense ocupava uma posição social 
confortável mesmo vivendo em uma sociedade onde o patriarcalismo era responsável pelas 
regras. Porém, com a intenção de ter uma vida melhor, condizente com a sua profissão, ela 
parte para a Grã-Bretanha em busca de reconhecimento. O que encontra, revela que sua 
educação na colônia era insuficiente para exercer sua profissão. Isso, associado ao 
reconhecimento de que para os britânicos sua pele mais clara que a de seus compatriotas não 
significava nada, aliás, era aviltante para os olhos daquela sociedade, lhe abre os olhos para a 
ideologia binária e hierárquica que o branco havia estabelecido na Europa e, também, em suas 
próprias colônias. Hortense crescera em meio a negros e brancos e seus olhos a impediam de 
ver tal ideologia. Sua identidade como sujeito não deixava que o europeu a marginalizasse. 

No entanto, ela não percebera que, desde que nascera, estava mergulhada nessa 
ideologia de dominação e objetificação, na qual a mulher é gendrada em um sistema sexo-
gênero, que a impede de alcançar todos os seus objetivos. Lauretis afirma que esse sistema “é 
tanto uma construção sociocultural quanto um aparato semiótico, um sistema de 
representação que atribui significado a indivíduos dentro da sociedade” (1994, p. 212). A 
representação sociocultural a mantém num caminho onde o que ela deve fazer e como ela 
deve agir já estão implicitamente demarcados em sua vida. De fato, a personagem não escapa 
ao destino de cumprir as ordens do poder patriarcal, de se comportar adequadamente como 
uma garota deveria, de se casar para se sentir completa perante a sociedade, de se tornar uma 
professora de literatura, que é uma profissão comum às mulheres, enfim, de cumprir seu papel 
de mulher na sociedade. O homem é o núcleo, o detentor do poder enquanto a mulher fica 
relegada à periferia: “A partir desse contexto da exterioridade, da estranheza, da negatividade, 
foi atribuída uma alteridade à mulher, mas alteridade entendida como sinônimo de condição 
que permaneceu por ser conquistada” (ZOLIN, 2005, p. 183). 
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No que se refere à outremização por qual passa na Inglaterra devido ao fator dérmico, 
sua subjetividade supera a marginalização e o não reconhecimento de sua alteridade. O branco-
colonizador, representado pelos britânicos, não disfarça sua aversão pelo diferente, 
desmoralizando e incutindo nela a condição de marginal, de inferior. Vimos que a exclusão 
racial é desempenhada por uma senhora britânica que aparentemente pertence a uma classe 
social elevada, mas em contrapartida, a personagem negra é vilipendiada por um taxista e por 
funcionárias de uma escola, cargos caracterizados como inferiores na época, tendo em vista 
sua posição de professora. 

A autoridade de Hortense como professora não era valorizada em um país onde o que 
de fato importava eram a origem e a cor da pele dos indivíduos. As portas da pátria mãe 
estavm fechadas para os negros, considerados inferiores, vis e insignificantes, portanto, 
Hortense deveria seguir seu caminho e tentar romper as barreiras que a separavam da inclusão 
social e das oportunidades, mesmo quando o que lhe restava era exercer uma profissão que 
não condizia com seu nível educacional. Não sabemos se a sua resistência em se deixar 
marginalizar pelo branco poderia superar a hierarquia branco/negro imposta pelo europeu, 
porém, podemos abstrair que a resistência é tudo o que resta aos negros diante das 
objetificações infligidas em suas vidas.  
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CULTURA, GLOBALIZAÇÃO E CULTURA, GLOBALIZAÇÃO E CULTURA, GLOBALIZAÇÃO E CULTURA, GLOBALIZAÇÃO E 
CONTEMPORANEIDADE: MÍDIA CONTEMPORANEIDADE: MÍDIA CONTEMPORANEIDADE: MÍDIA CONTEMPORANEIDADE: MÍDIA     
DE MASSA E A RESISTÊNCIA DE MASSA E A RESISTÊNCIA DE MASSA E A RESISTÊNCIA DE MASSA E A RESISTÊNCIA     
DA LITERATURA BRASILEIRA DA LITERATURA BRASILEIRA DA LITERATURA BRASILEIRA DA LITERATURA BRASILEIRA 

CONTEMPORÂNEA CONTEMPORÂNEA CONTEMPORÂNEA CONTEMPORÂNEA     
COM LUIZ RUFFATOCOM LUIZ RUFFATOCOM LUIZ RUFFATOCOM LUIZ RUFFATO    

    
    

Felipe Vigneron Azevedo (IFF/UERJ) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: O presente trabalho visa a apresentar as relações entre Cultura e 
Globalização e suas imbricações na contemporaneidade, a partir de Eles eram 
muitos cavalos, de Luiz Ruffato, uma obra que representa, junto com outras, 
uma literatura de resistência no Brasil. Tendo como base a concepção de 
“artista” em Schiller, nas suas Cartas sobre a educação estética da 
humanidade, e de “contemporâneo” em Giorgio Agamben, de onde retiramos 
parte do aporte teórico, tentaremos apresentar Luiz Ruffato, em sua referida 
obra, não só como um legítimo artista, mas também como um sujeito que 
enxerga com propriedade o seu tempo, mantendo o necessário 
distanciamento.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: cultura; literatura; contemporâneo. 

 
 

No livro Cartas sobre a educação estética da humanidade¸ traduzido por Roberto 
Schwarz, Schiller persegue a ideia de que a liberdade política somente seria alcançada pela via 
da Estética, da beleza, pois, para ele, somente esse caminho conduziria à ampla libertação. Os 
argumentos são bem pertinentes, e mesmo atuais, a despeito do ano dos escritos – 1795.  
 O autor afirma que a arte, por ser um campo livre e imune ao despotismo, seria 
desobrigada de tudo o que foi “introduzido pela convenção dos homens” – no caso, “a influência 
de uma constituição estatal bárbara” – e que, portanto, o legislador político não teria 
ingerências sobre esse território. O artista poderia ser humilhado, proscrito, mas a arte 
permaneceria inviolável. Somente por meio da arte ocorreria o enobrecimento necessário ao 
sujeito humano para poder pleitear melhorias políticas. 
  

Arte e ciência são desobrigadas de tudo que é positivo e que foi introduzido pela 
convenção dos homens, ambas gozam de uma absoluta imunidade em face do arbítrio 
humano. O legislador político pode vedar seu território, mas nunca poderá reinar dentro 
dele. Poderá proscrever o amigo da verdade, mas esta existe; poderá humilhar o artista, 
mas não poderá falsificar a arte. Nada mais comum, é verdade, que a adesão de ciência 
e arte ao espírito de seu tempo, recebendo o criador a sua lei do gosto que o julga. 
(SCHILLER, p. 57-60, 1963) 

 
 O artista é, ou deve ser, responsável por enxergar o seu tempo, por ser um homem do 
seu tempo e por iluminar as cabeças, a fim de libertá-las e de elevá-las moralmente. Ele tem 
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um compromisso com a sua época e com os seus contemporâneos, que deve ser levado a cabo 
com todo rigor: 
 

Embora seja filho de seu tempo, está mal o artista quando é também seu pupilo, ou, pior 
ainda, seu protegido. Uma divindade benéfica arranque em tempo o recém-nascido ao 
seio materno e o amamente com o leite de uma era melhor, deixando-o chegar à 
maturidade sob o céu distante da Grécia. Quando se tiver tornado homem volte, figura 
estrangeira, a seu século; não para comprazê-lo por sua aparição, mas terrível, como o 
filho de Agamenon, para purificá-lo. (SCHILLER, p.  57 – 60, 1963)  

 
 Ser filho do seu tempo seria entender a época e oferecer-lhe o que ela precisa, não o 
que ela quer. De fato, a alienação provém do comodismo, de certas facilidades, pois o indivíduo 
em sua zona de conforto, sem qualquer incômodo, é inerte e se mantém no sedentarismo 
mental. O artista deve, sim, incomodar o seu tempo, romper continuidades e propor um 
contraponto crítico ao senso comum. Para tanto, ele deve ser um entendedor do presente, 
ciente dos excessos e da carência da contemporaneidade, para intervir de modo preciso. 
Schiller aproxima as noções de tempo e de espaço, pois o cidadão contemporâneo interfere no 
seu locus – da mesma maneira que o inverso também ocorre. 
 

Não quero viver noutro século, nem quero ter trabalhado para outro. O cidadão do Estado 
é também cidadão do tempo; e se é indecoroso ou mesmo proibido furtar-se aos hábitos 
e costumes do círculo em que se vive, por que não seria um dever, ao escolherem-se os 
próprios  atos, considerar a voz do gosto e da necessidade do século? (SCHILLER, p. 35-
36, 1963) 

 
 O autor concebe o belo como um jogo, com o qual o espectador se relaciona. Essa 
concepção de “jogo” não é pejorativa. Para ele, a beleza está no equilíbrio entre vida (“objeto do 
impulso sensível”) e forma (“objeto do impulso formal”), o que resultaria no “objeto do impulso 
lúdico”, sendo “lúdico” do latim ludis, que significa “divertimento”, “prazer recreativo”. Dessa 
forma, só seria absoluto o homem que se envolvesse com a beleza: “somente é homem pleno 
quando joga”.  
 Se a beleza leva à libertação, a arte é rival dos totalitarismos e, sendo ou não voltada 
para a massa, é política. Walnice Nogueira Galvão, no capítulo sobre indústria cultural, afirma 
que a esquerda no Brasil, na época de ditadura militar, pretendia chegar ao poder a partir da 
conscientização das massas, do proletariado, para usar uma terminologia marxista. O CPC 
(Centro Popular de Cultura) abrigava geniais artistas que faziam um trabalho social com o povo, 
indo até eles para propagar arte e cultura e tentar incutir-lhes senso crítico. Ironicamente, na 
década de 60, esses artistas foram absorvidos pela Rede Globo e, não muito tempo depois, 
quando do golpe, foram enxotados, e a emissora passou a usar a mesma ideia do CPC – 
alcançar o povo -, no entanto com a finalidade, agora, de levar entretenimento às massas para 
aliená-las – principalmente através da telenovela, que é não só o gênero midiático nacional 
mais bem sucedido, como também um sucesso internacional, dado que a Rede Globo exporta 
esse produto para mais de cinquenta países, incluindo os europeus de alto IDH e com altos 
índices de educação, como a Finlândia -, para dar-lhes o que elas queriam, enquanto os artistas 
de esquerda buscavam dar-lhes o que necessitavam. Não faço aqui qualquer apologia da 
esquerda, apenas associações baseadas em estudos. Transcrevo duas passagens do livro para 
apresentar a dimensão da ascensão e da bancarrota do projeto dos esquerdistas:  
 

A TV Globo acolheu em seu seio – e não era de desdenhar a proteção que, braço da 
ditadura, oferecia aos seus – um grande número de intelectuais e artistas de esquerda. 
Boa parte deles provinha do Centro Popular de Cultura (CPC), órgão da União Nacional 
dos Estudantes (UNE) de intensa atuação, só desmantelado quando do golpe de Estado 
de 1964. (GALVÃO, p.20. 2005) 
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Teatro nas favelas, cinema e literatura empenhados, romance de cordel de poeta culto 
dando lição de política, tudo isso agregado à campanha de alfabetização de adultos pelo 
método Paulo Freire levada a cabo pelos estudantes em âmbito nacional – tal era a 
missão do CPC. Tudo se enquadrava numa certa estrutura simbólica voltada para a 
conscientização do cidadão. Na telenovela, o objetivo, bem ao contrário, é hipnotizá-lo, 
provocar-lhe o estupor necessário para que, mediante lavagem cerebral, se torne um 
consumidor passivo das mercadorias com que a tela o bombardeia. (GALVÃO, p.21, 
2005)  

 
 O sucesso da Rede Globo – e de outras mídias televisivas - pode ser entendido como 
uma epifania da imagem, homogênea e homogeneizadora, na comunicação. Aliás, 
comunicação e imagem são duas ideias caras à globalização, ao novo ritmo imposto pelas 
novas articulações políticas, sociais e culturais. Sérgio de Sá comenta que na sociedade 
midiática “o pensamento vê-se atrelado à imagem” e “a comunicação substitui a narrativa”. 
Esta última constatação é também um sintoma da aceleração global, que viria a repercutir na 
literatura quanto à forma em que se apresenta.  
 Walnice Nogueira Galvão reconhece, na introdução de seu livro, que não se pode pensar 
a literatura presente – acrescento: nem o tempo presente -, sem levar em consideração o peso 
da influência do mercado sobre ela. A profissionalização do escritor, do artista em geral, fez 
com que ele passasse a depender de intermediários para produzir e escoar sua mercadoria. O 
literato que pretenda se sustentar essencialmente com os honorários advindos de suas obras, 
dificilmente deixa de se vergar sobre o gosto corrente. O que não quer dizer que não faça o 
mesmo o escritor que não retire seu sustento apenas da literatura, pois, ao pensar em agentes, 
é óbvio que há quantias e negócios em jogo. A literatura – se é que desde que se teve a 
consciência do que era “literatura” haja sido diferente – passa a ser, pela sobressalência das 
relações capitalistas, cada vez mais valorada por aqueles responsáveis por inseri-la nas livrarias 
e levá-la ao público, pelo seu potencial de venda.  
 Se o “potencial de venda” é o que importa, pois, tanto em mídias de massa como em 
outras mídias (equiparadas sob a égide do mercado como “mercadorias”), há um custo para se 
manter o negócio e também há expectativas de lucro por parte dos gestores, cria-se uma 
relação especulativa com a “arte” em geral. Tanto na televisão, como em parte da literatura – 
naquela que pretende ser produto de massa -, há uma monotonia disseminada nos diversos 
gêneros, fruto da supracitada relação, devido ao temor da experimentação. Mass media repete 
o velho, com pequenas variações – é interessante pontuar a contradição de que a mídia tende, 
devido à sua veleidade de lançar modas, a envelhecer rapidamente os produtos e as 
tendências, contudo não há inovação alguma, ela utiliza sempre o mesmo, só que ligeiramente 
travestido de novo (diferenciação marginal), de modo que atente contra as tradições, por 
constantemente “matar o velho”, e mantenha o seu público na estagnação, por oferecer-lhe, 
sem resistências, aquilo que ele já conhece -, criando fórmulas bem sucedidas que atendam ao 
público em suas expectativas, sem arriscar novidades: 
 

Sob o signo (ou a síndrome) do descartável, o pensamento se volta para o novo, ainda 
que sob a forma de memória. O novo, sempre bom, está na pequena (marginal) 
diferença acrescentada ao velho. Mudança maquiada. Não deixa de ser enganação. 
Consentida, é verdade. Ou não temos informação suficiente para saber das pequenas 
traições mercadológicas. (SÁ, p. 18, 2010) 

 
 Sérgio de Sá aponta os riscos da experimentação na geração mass media, e Walnice 
Nogueira Galvão versa sobre o temor advindo da possibilidade do experimentalismo, que veio a 
açambarcar o discurso pronto e repetitivo, despreocupado com a forma (porém atento a 
fôrmas), sem zelos estéticos. Ora, decretar o ostracismo da experimentação nada mais é do 
que alegar que vivemos em tempos de invariabilidade de conteúdos que, seguramente, fazem 
desse tipo de arte um campo frutífero para a alienação das massas. Desse modo, a literatura 
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estilo mass media serve politicamente a forças que não estão interessadas em tornar a arte um 
meio de libertação, como queria Schiller, mas sim em caminhos de amarras e aprisionamentos, 
de servidões coletivas a um contexto maior de demência.  
 

Italo Calvino se refere a imagens oferecidas de bandeja, que controlam o que 
imaginamos. A mídia nos dá o cardápio pronto. Fora dele parece não haver lugar para a 
imaginação, para a possibilidade de confabular novas imagens. Mas o segundo 
constrangimento mediático aponta para o fato de que construir outras imagens, com as 
quais as pessoas não estão habituadas, configura risco. Lidar com imagens fora do 
repertório significa não pertencer à lógica dos media, não deixa de ser um esquema 
ditatorial, uma camisa de força. (SÁ, p.14, 2010)  

 
 Uma questão se interpõe urgentemente no meio desse caos midiático: por que a arte, 
que é mais antiga, não foi quem influenciou a mídia de massa, mas sim a mídia de massa, 
irmã temporã, é quem induz a arte? O que seria responsável por esse fenômeno? Para Walnice, 
a desagregação da alta cultura – incluindo também o seu hipônimo “alta literatura”, termo caro 
à professora Leyla Perrone-Moisés -, encontra seu embrião remoto no mecenato e sua 
popularização ampla na invenção da imprensa. A autora não enxerga como negativo o advento 
da imprensa, nós concordamos com ela, pois o acesso que hoje se tem à cultura de modo geral 
é tributário dela, que até hoje produz e difunde material. A parte negativa é a degradação do 
senso estético, que o futuro iria imprimir, em busca da homogeneização do gosto para a 
otimização das vendas e para a transformação da cultura em artigo como outro qualquer.  
 

Foi assim que os produtores vieram a agir, enquanto se justificavam dizendo fornecer o 
que o povo queria. E não o contrário: ou seja, os produtores passaram décadas 
infantilizando o público (caso do cinema), imbecilizando-o (caso da televisão), tratando 
seu ouvido como penico, na célebre frase da cantora Nana Caymmi (caso da música 
popular), analfabetizando-o (caso da literatura). A tal ponto que alguns gêneros 
perderam a razão de ser, por escassearem artistas e cultores em geral. (GALVÃO, p.17, 
2005)  

 
 Essa "coisificação" supracitada engendra o debate a respeito de “crise da cultura”. O 
professor José Luís Jobim, em seu livro Literatura e cultura: do nacional ao transnacional, 
dedica um capítulo a esse debate intrincado. Jobim nos apresenta um pensamento distinto a 
respeito de “crise”: ele recorre ao grego, no qual “crise” seria oriundo de um verbo que significa 
“escolher”, “decidir”, “julgar”. A cultura, assim, não deve ser tida como uma entidade estática, 
mormente por estar atrelada ao histórico-social, o que a leva a passar por fases diversas, em 
que os caminhos são alterados constantemente.  
 

Meu argumento, nas linhas que seguem, será, basicamente, que a expressão crise da 
cultura, hoje, enfatiza a ação de distinguir, escolher, decidir, julgar as manifestações 
culturais. Como estas manifestações não ocorrem no espaço sideral, mas em contextos 
sociais, históricos e econômicos específicos, é importante sempre levar em consideração 
o ambiente em que funcionam os produtores culturais e as instituições que com estes se 
relacionam. (JOBIM, p. 69, 2013)  

 
 Stuart Hall afirma que a “modernidade tardia” – termo equivalente a “pós-
modernidade”, cujo uso varia de autor para autor – é atravessada pela globalização, o que faz 
com que as mudanças se deem em âmbito global, o que impacta diretamente sobre, inclusive, 
as identidades culturais. Ele cita Anthony Giddens e a divisão que este faz das sociedades em 
tradicionais e modernas, sendo aquelas as que preservam seus costumes, rituais e práticas, e 
estas as que examinam e reformam constantemente as práticas sociais. Hoje, como vivemos 
em sociedades modernas, as mudanças que vivenciamos são rápidas, constantes e as 
tradições não perduram, portanto, em consonância com Jobim, estamos permanentemente 
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sendo levados a escolher, a julgar, pois nos encontramos em crise. “Ver tudo pelos olhos do 
novo, desprezando a memória do velho. A cultura dos media libertou as pessoas de raízes muito 
profundas” (SÁ, p.18, 2010). 
 A “libertação dessas “raízes muito profundas”, acima mencionada, pode ser entendida, 
também, como uma passagem das “sociedades tradicionais” para as “sociedades modernas”. 
Devemos interpretar, desse modo, a globalização e a mídia como catalisadores ou causadores 
dessa mudança, já que uma das características das sociedades modernas, bem como a da 
mídia, é não manter tradições – pelo menos em aparência, pois já foi dito que o material da 
mídia é a forma velha travestida de nova, o que, se não contribui para trazer algo novo, 
tampouco poupa e preserva as tradições.  
 Se a globalização deve ser entendida como um catalisador da (pós-) modernidade, como 
um estágio mais avançado do capitalismo e como um fenômeno que contribui para 
desestabilizar e descentrar as identidades culturais pretensamente unificadas na sua 
concepção cartesiana, então devemos entendê-la como um fenômeno recente? Não para Stuart 
Hall, aludindo a David Held, que congemina o advento do capitalismo à globalização, pois, para 
ele, o referido sistema não se deixa comandar senão por uma ordem mundial. O capital é um 
sistema internacional, de normas também internacionais e, portanto, o “local” é apenas um 
motivo para o “global”.  
 

Lembremos que a globalização não é um fenômeno recente (...). Como argumentou 
David Held (1992), os estados-nação nunca foram tão autônomos ou soberanos quanto 
pretendiam. E, como nos faz lembrar Wallerstein,  o capitalismo ‘foi, desde o início, um 
elemento da economia mundial e não dos estados-nação. O capital nunca permitiu que 
suas aspirações fossem determinadas por fronteiras nacionais’.  

 
 Neste ponto, imbricaremos “globalização”, “capitalismo”, “mercado” “cultura” e 
“exceção cultural”. Ao mencionarmos a homogeneização do gosto para fins de mercado, fica 
claro que há interesses especulativos por trás da “estética”, mas seus tentáculos talvez estejam 
submersos. Como essa relação ocorre?  
 A globalização propriamente dita – ainda que o pensamento de David Held seja 
pertinente -, veio estabelecidamente a ocorrer quando as fronteiras foram suprimidas, quando 
se pôde constatar a “compressão do espaço-tempo”, detectada pelo geógrafo David Harvey, o 
que gerou a sensação de que o mundo está menor. A tecnologia protagonizou esse 
encurtamento dos limites do globo terrestre – e o passaporte limitou o fluxo de pessoas e 
impôs regras para a circulação das mesmas -, seja por terra, por ar, por mar ou pela Web.  

 
Depois da invenção do passaporte e da implantação de controles de toda ordem sobre o 
fluxo de pessoas através das fronteiras dos Estados-nação, não é um ato de livre vontade 
de cada indivíduo ser brasileiro, português, norte-americano ou chinês. Você tem de ser 
necessariamente identificado como pertencente a um Estado-nacão, para legalmente 
atravessar fronteiras (ou permanecer dentro delas), empregar-se, casar-se etc. (JOBIM, 
p.58, 2013) 

 
 O comércio também usufruiu dessa quebra de fronteiras, o que possibilitou que países 
pudessem comercializar uns com os outros, importar e exportar produtos, com a devida 
regulamentação e se valendo de uma moeda internacional. As marcas norte-americanas desde 
há muito estão presentes em nossa cultura, como Mc Donald’s, Chevrolet, Burguer King e 
tantos outros. Etiquetas transnacionais de sucesso se interessam por criar um produto 
homogêneo que atenda à unanimidade, pois, assim, o lucro aumenta sem as despesas 
exorbitarem. Fazer um único produto para cada país seria oneroso e incerto, sem contar que 
uma única marca não teria sua identidade unívoca. A Nike, por exemplo, atende ao mundo 
inteiro com sua logomarca inconfundível que, através de publicidade e de exportação, é 
conhecida em todo globo terrestre, devido à sua simplicidade e ao seu caráter não verbal (ou 
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misto, dado que, por vezes, há também a palavra Nike grafada por cima do símbolo), até 
mesmo por não letrados – que também fazem parte do mundo do consumo e precisam ser 
contemplados, incluídos como consumidores para engordar a fatia de cada empresa.  
 Podemos acrescentar, às marcas internacionais, Hollywood, que hoje exporta para o 
mundo inteiro seus filmes. Sendo o cinema uma das belas-artes, como se daria a sua 
circulação? Como ele deveria ser tratado? Para os norte-americanos, os bens culturais 
deveriam ser tratados do mesmo modo que os bens materiais e de utilidade prática – como 
parafusos, por exemplo. A proposta norte-americana, na primeira década do século XXI, era a 
de que se cortassem os incentivos governamentais para a cultura e que o liberalismo também 
regesse a produção artística, pelas leis do mercado, de livre comércio, como acontece com os 
demais produtos, e que a OMC (Organização Mundial do Comércio) fosse o órgão supremo para 
lidar com a circulação de bens culturais.  
 Quem julgasse de modo ingênuo a atuação americana, pensaria que a proposta era, 
sim, justa e igualitária. Entretanto, qual seria o corolário disso? Mais uma vez, a ideia era 
massacrar os pequenos, para homogeneizar-lhes e impor-lhes o gosto americano. Uma vez que 
países mais pobres, de pequena população e sem projeção global não teriam condições de 
produzir e registrar seu próprio patrimônio cultural, devido aos altos custos e baixo retorno, eles 
ficariam à mercê dos grandes, como os Estados Unidos, o que viria a ser um estágio mais 
avançado do colonialismo cultural norte-americano. A troca cultural seria ainda mais desigual – 
se é que existiria esse intercâmbio.  
 

Considerando que os empreendimentos culturais mais lucrativos operam em escala de 
produção, circulação e venda que presume um público de massa para seu financiamento 
e lucro, então a indústria norte-americana do cinema, por exemplo, já parte de uma base 
de mais de 200 milhões de potenciais compradores nacionais de ingressos. 
Compradores de ingressos, claro, que podem ver nesses filmes as suas cidades, sua 
língua, seus produtos, seu modo de ser e estar no mundo. Em contraste, pode-se 
condenar a população de um país de cinco milhões de habitantes, e com uma língua e 
cultura muito específicas, a assistir filmes e ler livros ‘estrangeiros’, só porque a 
economia de escala tornaria inviável economicamente fazer filmes que não se 
financiariam apenas com o público daquele país. (JOBIM, p. 72, 2013) 

 
 Por sorte, a França e o Canadá se opuseram à ideia norte-americana. O argumento da 
oposição era de que a cultura configurava uma exceção, que não poderia ser equiparada a um 
produto utilitário qualquer – ou bem de consumo –, ainda que pudesse ser comprada e vendida 
como qualquer outro item (argumento dos Estados Unidos). Um bem cultural carrega consigo a 
história de um povo, a sua identidade, a sua diversidade e deve ter resguardado o seu direito a 
existir e a ser preservado. O ex-presidente francês, François Mitterand, em 1995, no parlamento 
europeu, chamou “obras do espírito” as obras culturais, que deveriam ser consideradas 
“exceção cultural”, e, assim, não poderiam ser regidas pelas leis comuns do comércio 
internacional.  
 A congeminação da literatura com a mass media¸ o papel do mercado na era do 
capital, como gestor máximo de todas as gestões, e a globalização contribuíram para 
superficializar as relações, sejam da vida, sejam da literatura. Entretanto existe uma literatura 
de “resistência”, que se inclina a fugir do esquema posto de homogeneização, capitaneado 
pelos EUA que, conforme visto acima, tende a suplantar toda a diferença sob a égide da 
“igualdade”, que não é, já concluímos, equitativa. Essa “resistência” não só se dá no âmbito das 
literaturas, mas também das identidades culturais, afetadas também pelo processo de 
globalização/homogeneização.  
 Devemos entender “resistência” como força vetorial oposta à dominante ou 
dominadora. As forças que resistem, tanto na literatura quanto na cultura de modo geral, são 
forças minoritárias e alternativas, mas tão políticas quanto aquela que afeta a maioria. Contra 
a identidade cultural dominadora, surgem as minorias que não se sentem contempladas ou 
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representadas; contra o best-seller, a literatura do mercado, temos aqueles artistas/literatos, 
também em minoria, que oferecem uma literatura crítica, cumprindo o papel do artista que 
Schiller enaltecia, de comprometimento com o seu tempo.  
 Quanto às identidades culturais, vivemos uma era, apesar de global, de atenção às 
particularidades, como podemos observar nas políticas multiculturalistas, que visam à 
preservação e ao respeito à cultura do próximo. Segundo Stuart Hall – não pretendemos relatar 
detida e minuciosamente, mas apenas circunstanciar -, o indivíduo cartesiano, tido como um 
sujeito com essência bem definida e praticamente imutável, sofreu alguns descentramentos, 
que eclodiram no século XX, responsáveis por alterar a concepção que se tinha de sujeito.  

A despeito do termo controverso, Hall nomeia “sujeito pós-moderno” o indivíduo do final 
do século XX e início do século XXI. O que seria esse sujeito? É a negação de toda a essência, a 
exaltação da fluidez e da efemeridade. É o global e o local, a maioria e a minoria, a contradição 
embutida no humano. O sujeito pós-moderno é uma “metamorfose ambulante”, uma grande 
aporia, inapreensível. O estudioso comenta que o indivíduo da era global acaba por transcender 
sua condição nacional, sua identidade nacional, para articular-se em fragmentos internacionais. 
Por exemplo: os grupos pacifistas englobam pessoas de diversas nações que se ligam por um 
ideal. O que está em jogo, no referido caso, não é a questionável identidade nacional, um mito, 
mas sim interesses pessoais de projeção transnacional, que atingem a indivíduos do mundo 
como um todo.  Mas não para por aí: o mesmo indivíduo que se identifica a um grupo pacifista, 
por exemplo, tem outras relações diversas. Ele pode ser religioso ou não, ser um sujeito de 
posições conservadoras ou liberais – mesmo nesse ínterim é possível haver contradição, dado 
que é possível identificar-se com determinadas ideias de um grupo e também do grupo 
antagônico – e assim por diante. É a partir de grupos minoritários – feministas, grupos étnicos 
etc -, que se preserva a diferença. Ainda que muitos desses grupos se dispersem e se percam, 
eles se rearticulam, se descentram e se reúnem em torno de outros interesses.  

 
Encontrando vantagens em sua condição de intelectual ‘desenraizado’, Tzvetan Todorov, 
ao discutir as consequências perigosas do nacionalismo, chama atenção para o fato de 
que ‘as identidades culturais não são apenas nacionais, existem outras, ligadas aos 
grupos pela idade, sexo, profissão, meio social; em nossos dias, então, todos já vivemos, 
ainda que em níveis diferentes estes encontros de culturas no interior de nós mesmos: 
somos todos híbridos. (RESENDE, p. 49, 2002) 

 
 A literatura, como as identidades, também é composta de articulações globais 
homogeneizantes e “minorias”, que muitas vezes estão representadas/ são contempladas, em 
suas particularidades, pelas linhas da resistência. Dentre os membros da resistência, 
destacamos o escritor nascido em Minas Gerais e residente em São Paulo Luiz Ruffato.  
 Em seu celebrado livro Eles eram muitos cavalos¸ lançado em 2001, Luiz Ruffato lança 
seu olhar contemporâneo para a não menos contemporânea, cosmopolita edilacerada cidade 
de São Paulo. Salta aos olhos a estrutura do romance: 68 pedaços ou estilhaços – depende da 
percepção de quem lê -, aparentemente desconexos e muitas vezes propositalmente 
inconclusos, que poderiam ser lidos como “contos”, se não fossem um mix de gêneros 
recortados, compõem – sem pretensão de dar conta da imensidão – o painel desolador e 
realista de Sampa.  
 O leitor “bem comportado”, apreciador de começo-meio-fim bem definidos, sobressalta-
se com a narrativa de Ruffato. Ela foge ao padrão mass media¸ sua forma é experimental, 
ousada e viva, dado que o livro é “barulhento” – é o limiar da algazarra -, acelerado e direto, 
como o comportamento na cidade de São Paulo e o ritmo que conhecem os seus habitantes. O 
livro não apenas retrata a capital mais turbulenta do país, como parece ser a própria capital, 
sem o apelo de imagens publicitárias espalhadas por todos os lados. Contudo é no silêncio da 
leitura que se capta o turbilhão, e o espetáculo da leitura leva o indivíduo a entender, de fora – 
ainda que imerso -, a insanidade que é a cidade. 
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 Já havíamos comentado que a efemeridade e a fluidez são características dos novos 
tempos – ditos pós-modernos -, intensificadas pela globalização e pelo ritmo altamente 
dinâmico e complexo dos tempos atuais. Ruffato se apropria dessas marcasfamiliares ao 
sujeito do seu tempo para, sabiamente, lhe inculcar o inquietação, não o conformismo. Não 
precisamos avançar tanto as páginas para notarmos que estamos olhando para uma colcha de 
retalhos, sendo guiados por zappings. Em alguns vãos (ou estações), ele se demora mais, em 
outros menos, pois seu tempo é, como o de todos os cidadãos viventes no século XXI, escasso e 
urge que ele, de modo ligeiro, penetre em diversas camadas. Entretanto, quando o assunto 
forEles eram muitos cavalos, não se deve confundir espaço restrito, curto, com abordagens 
perfunctórias, simplórias. O livro vence o leitor por nocaute nos primeiros minutos.  
 Luiz Ruffato nos dá a ver o outro lado da situação: a São Paulo sem glamour¸ sem a 
moda e a pompa. Vemos uma cidade que segrega as pessoas isoladas no meio de outras 
milhões, uma solidão coletiva. Aliás, o contraponto pode ser uma característica do autor. Em 
2013, em plena Feira de Frankfurt, quando o Brasil era um país homenageado, ele sobe ao 
púlpito, como orador, para fazer um discurso, presumia-se,laudatório, contudo foi uma fala que 
chamou a atenção da plateia para o que era ser brasileiro e para os dilemas de viver neste país. 
Transcrevo o primeiro parágrafo do seu discurso:  
 

O que significa ser escritor num país situado na periferia do mundo, um lugar onde o 
termo capitalismo selvagem definitivamente não é uma metáfora? Para mim, escrever é 
compromisso. Não há como renunciar ao fato de habitar os limiares do século 21, de 
escrever em português, de viver em um território chamado Brasil. Fala-se em 
globalização, mas as fronteiras caíram para as mercadorias, não para o trânsito das 
pessoas. Proclamar nossa singularidade é uma forma de resistir à tentativa autoritária 
de aplainar as diferenças.1 

 
Ruffato se identifica como um escritor que fala de um lugar marginalizado (locus de 

enunciação), utilizando um idioma desprestigiado no cenário internacional, onde cerca de 30% 
da população, segundo o escritor acrescenta em outra parte do discurso (“um em cada três 
brasileiros adultos não tem capacidade de ler e interpretar os textos mais simples”), apresenta 
certo grau de analfabetismo. Propor resistência cultural aos padrões “universais” (globais) de 
“estar no mundo” é uma árdua tarefa para o escritor/artista latino-americano, situado na 
periferia do mundo, cuja voz é pouco ressonante. O Brasil não exporta bens culturais, em 
esquema de reciprocidade com os países que o “abastecem” culturalmente, na mesma 
proporção em que os importa.  

 
Qualquer reflexão sobre o tema dos Estudos Culturais e a relação que guardam 

com as diversas disciplinas que neles se encontram, se entrecruzam ou mesmo se 
hibridam – para usar o termo tão caro a este campo – provoca, de saída, a necessidade 
do reconhecimento do tempo e do espaço de onde falamos. 

No nosso caso, provoca imediatamente a consciência de estarmos na periferia 
do universo das economias e informações globalizadas buscando formas de 
partilharmos deste momento das inovações tecnológicas em escala multiplicativa.” 
(RESENDE, p. 9-10, 2002)  

 
Luiz Ruffato deu ao público não o que ele queria, certamente, mas o que ele precisava: 

no meio de tantos holofotes, ofertou a escuridão da situação social do “país do futebol”. 
Podemos afirmar, assim, que Ruffato é “anacrônico” e, portanto, não é um homem do seu 
tempo, dado que não se adéqua perfeitamente bem como muitos outros, que parecem 
confortáveis? Será que, ao cumprir o papel de expoente do seu tempo, na condição de artista, 
buscando abrir os olhos dos seus coetâneos, ele se torna um sujeito cafona? 

                                                           
1 http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,leia-a-integra-do-discurso-de-luiz-ruffato-na-abertura-da-feira-do-
livro-de-frankfurt,1083463,0.htm, acessado em 10/03/2014.  
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Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo aquele que 
não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões e é, 
portanto, neste sentido, inatual; mas, exatamente, por isso, exatamente através desse 
deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que outros, de perceber e 
apreender seu tempo. (AGAMBEN, p. 58, 2009) 

 
Giorgio Agamben defende um ponto de vista, baseado em Nietzsche, bastante diferente 

do que é senso comum. Ser atual não é ser contemporâneo, é exatamente o oposto. Nenhum 
homem há de negar o seu tempo para tentar em outro viver – até porque é impossível e seria 
sinal, sobretudo, de insanidade -, contudo não se adaptar e enxergar os problemas que se 
interpõem, mostrar-se sóbrio apesar da enxurrada inebriante que assola o presente, é uma 
característica do homem contemporâneo segundo o filósofo italiano.  

O tempo é composto por descontinuidades, que são percebidas pelo homem 
contemporâneo. Agamben ilustra a metáfora como uma vértebra, sendo o tempo um animal 
vertebrado, que é aparentemente uno, porém tem seu dorso fraturado pelo contemporâneo, 
que impede o tempo de se compor. Em outras palavras: o contemporâneo é aquele que, por 
observar, por criticar e analisar, percebe rupturas que aquele que se acomoda perfeitamente 
bem ao seu tempo, sem se incomodar, sem sentir as fisgadas, não nota. Traduzindo-se o dito 
acima para a concepção de Schiller, contemporâneo seria o artista – no sentido comprometido 
da palavra -, aquele que alerta, que se preocupa em aclarar as mentes da sua época com um 
pouco de escuridão. Explico: Agamben afirma que não é contemporâneo aquele que enxerga as 
luzes, mas aquele que vê as trevas. Ele se aventura mais: afirma que o escuro que vemos no 
céu não são locais não iluminados, desprovidos totalmente; há luzes ali, contudo elas se 
afastam progressivamente mais rápido do que podemos acompanhar, então não as 
vislumbramos. A sua escrita é poética e se ajusta bem à linha argumentativa que ele propõe. 
Transcrevo uma passagem:  

 
O poeta – o contemporâneo – deve manter fixo o olhar no seu tempo. Mas o que 

vê quem vê o seu tempo, o sorriso demente do seu século? Neste ponto, gostaria de lhes 
propor uma segunda definição de contemporaneidade: contemporâneo é aquele que 
mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. 

(...) 
Pode-se dizer contemporâneo apenas quem não se deixa cegar pelas luzes do século e 
consegue entrever nessas a parte da sombra, a sua íntima obscuridade. 

(...) 
Contemporâneo é aquele que recebe em pleno rosto o facho de trevas que 

provém de seu tempo. (AGAMBEM, p. 63 – 64, 2009)  
 
Luiz Ruffato é, portanto, nesses termos, não só um artista comprometido com seu 

tempo, como realmente também um intelectual contemporâneo que escapa aos padrões mass 
media. Mesmo que seu tempo seja o da indústria cultural, ele se afasta; sua forma inovadora é 
reflexo dos novos tempos, é uma tentativa de afirmar que o romance¸ forma vigente e vigorosa 
nos séculos XIX e XX, chegou ao fim, pois, para se dar conta de uma nova era, pede-se uma 
nova forma – e inovar não é apanágio de tempos globais, em que o mercado dita as regras e 
tende-se a mercantilizar o receptor. Ainda que Ruffato se valha de formas breves, que 
sãofavoritas do gosto da época, ele não as usa para acariciar o público, mas para fazê-lo 
acordar do sono profundo em que está imerso, para , como já dissemos acima, golpeá-lo 
fulminantemente. Concluo com o desfecho do discurso proferido pelo escritor na Feira de 
Frankfurt, em que ele reafirma seu compromisso com seu tempo, “fraturando” algumas 
vértebras que compõem a coluna do nosso tempo, íntegras para os não contemporâneos: 
 

Em nossos tempos, de exacerbado apego ao narcisismo e extremado culto ao 
individualismo, aquele que nos é estranho, e que por isso deveria nos despertar o 
fascínio pelo reconhecimento mútuo, mais que nunca tem sido visto como o que nos 
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ameaça. Voltamos as costas ao outro - seja ele o imigrante, o pobre, o negro, o indígena, 
a mulher, o homossexual - como tentativa de nos preservar, esquecendo que assim 
implodimos a nossa própria condição de existir. Sucumbimos à solidão e ao egoísmo e 
nos negamos a nós mesmos. Para me contrapor a isso escrevo: quero afetar o leitor, 
modificá-lo, para transformar o mundo. Trata-se de uma utopia, eu sei, mas me alimento 
de utopias. Porque penso que o destino último de todo ser humano deveria ser 
unicamente esse, o de alcançar a felicidade na Terra. Aqui e agora.2 
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O QUESTIONAMENTO DA RELAÇÃO O QUESTIONAMENTO DA RELAÇÃO O QUESTIONAMENTO DA RELAÇÃO O QUESTIONAMENTO DA RELAÇÃO 
SIGNIFICANTE X SIGNIFICADO COMO SIGNIFICANTE X SIGNIFICADO COMO SIGNIFICANTE X SIGNIFICADO COMO SIGNIFICANTE X SIGNIFICADO COMO 

RECUSA DOS PRESSUPOSTOS RECUSA DOS PRESSUPOSTOS RECUSA DOS PRESSUPOSTOS RECUSA DOS PRESSUPOSTOS 
REALISTAS (UMA CRÍTICA DA REALISTAS (UMA CRÍTICA DA REALISTAS (UMA CRÍTICA DA REALISTAS (UMA CRÍTICA DA 
LINGUAGEM EM TRÊS ATOS)LINGUAGEM EM TRÊS ATOS)LINGUAGEM EM TRÊS ATOS)LINGUAGEM EM TRÊS ATOS)    

    
    

Willian André (UNESPAR/UEL) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Este trabalho visa a investigar a problematização instaurada por 
certa vertente da filosofia que se dedica à crítica da linguagem com relação 
aos pressupostos do realismo filosófico, bem como seu desdobramento no 
campo da literatura, o realismo formal. Conforme delineado por Ian Watt em A 
ascensão do romance (1957), o realismo formal teria guiado o surgimento do 
romance, fundado em uma ideia de “reprodução fiel” da realidade. Motivados 
por estudos acerca das obras dos escritores Hilda Hilst e Samuel Beckett, cuja 
proposta estética se distancia visivelmente dessa perspectiva, constatamos 
em sua produção literária uma base de caráter filosófico, que possui raízes na 
crítica da linguagem. Partindo dessa possibilidade de leitura, propomos aqui 
uma breve análise das obras Tractatus logico-philosophicus (1922), de Ludwig 
Wittgenstein, Beiträge zu einer Kritik der Sprache (1902), de Fritz Mauthner, e 
“Acerca da verdade e da mentira no sentido extramoral” (1837), de Friedrich 
Nietzsche, no que concerne ao questionamento da relação significante x 
significado por elas apresentado, e sua consequente recusa dos pressupostos 
realistas, que encontraria ecos nos escritos de Hilst e Beckett.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: literatura e filosofia; realismo formal; crítica da linguagem. 

 
O irracional, a nostalgia humana e o absurdo que surge de seu 
encontro, eis as três personagens do drama que deve 
necessariamente acabar com toda a lógica de que uma existência 
é capaz (Albert Camus, O mito de Sísifo). 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 
 As reflexões aqui apresentadas constituem parte de um estudo mais amplo1, que tem 
por objetivo traçar um diálogo entre as literaturas de Hilda Hilst e Samuel Beckett. É constante 
nas narrativas dos dois autores a criação de situações que apontam para certa impossibilidade 
de “significar”, seja por meio de narrativas compostas por uma linguagem mutilada, seja por 
meio de personagens que não conseguem se comunicar ou fazer-se entender. A constatação de 
tal impasse nos leva a uma reflexão de cunho filosófico que tem por princípio a crítica da 
linguagem. Ao longo deste artigo, exploraremos brevemente três textos que oferecem subsídios 
bastante adequados para a investigação do tema em questão, tratando mais especificamente 

                                                           
1 Trata-se de nossa tese de doutorado, atualmente em desenvolvimento pelo Programa de Pós-Graduação em Letras 
– Estudos Literários, da Universidade Estadual de Londrina. 
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do questionamento da relação significante x significado e sua conflituosa relação com os 
pressupostos realistas: Tractatus logico-philosophicus (1922), de Ludwig Wittgenstein, Beiträge 
zu einer Kritik der Sprache (1902), de Fritz Mauthner, e “Acerca da verdade e da mentira no 
sentido extramoral” (1837), de Friedrich Nietzsche. 
 Ainda que o estudo de tais textos tenha sido suscitado por um debruçar-se inicial sobre 
escritos de Hilst e Beckett, não lidaremos, aqui, com as obras dos dois autores, nem 
estabeleceremos qualquer tipo de diálogo entre os textos contemplados e sua literatura. Como 
já observado, o presente artigo é parte de um mosaico maior, ainda em composição. Portanto, 
nos ateremos, por ora, a uma discussão filosófica que servirá de fundamentação teórica para, 
tendo partido das ficções hilstiana e beckettiana, em um momento futuro retornar a elas, 
estabelecendo relações entre a crítica da linguagem e o trabalho dos dois autores. Vale 
ressaltar que a análise das obras de Hilst e Beckett sob a perspectiva filosófica da crítica da 
linguagem é apenas uma dentre as possíveis vias de entendimento/leitura de sua literatura. 
Corroboram essa proposta de análise, primeiro, o fato de serem constantes os diálogos 
traçados entre os dois autores e autores mais comumente trabalhados no campo da filosofia – 
o que evidencia a abertura significativa de sua produção literária à reflexão filosófica –, e, 
segundo, a pertinência da referida perspectiva enquanto via de acesso aos escritos de Hilst e 
Beckett por conta da referência constante, em ambos, a situações que apontam para a 
incomunicabilidade ou para a impossibilidade de significar. 
 Antes de passarmos à discussão dos textos de Wittgenstein, Mauthner e Nietzsche, 
devemos ainda, neste breve intróito, tecer algumas considerações sobre determinados 
aspectos do realismo filosófico e da estética realista que são questionados pela crítica da 
linguagem. No primeiro capítulo de A ascensão do romance2 (1957), Ian Watt explora a possível 
formação do gênero romanesco na Inglaterra do século XVIII, tomando por corpus de análise as 
obras de Samuel Richardson, Henry Fielding e Daniel Defoe. Ao conjunto de características que 
comporá o novo gênero, Watt chama “realismo formal”, e, para investigar suas origens, busca 
suporte no realismo filosófico. 
 Distanciando-se do conceito de “realismo” empregado pelos escolásticos da Idade 
Média, “segundo os quais as verdadeiras ‘realidades’ são universais, classes ou abstrações, e 
não os objetos particulares, concretos, de percepção sensorial”3 (WATT, 2010, p. 12), a filosofia 
moderna afirmará que o indivíduo só pode chegar à realidade por meio de suas experiências 
particulares – conforme propõem, por exemplo, Descartes e Locke (cf. WATT, 2010, p. 12) –, 
levando-nos a um entendimento empírico da realidade. Com base em tais pressupostos, o 
realismo formal será caracterizado, por exemplo, pela criação de novos enredos mais ligados à 
experiência individual, rompendo com os modelos até então normalmente utilizados: “Defoe e 
Richardson são os primeiros grandes escritores ingleses que não extraíram seus enredos da 
mitologia, da História, da lenda ou de outras fontes literárias do passado”4 (WATT, 2010, p. 14). 
Além disso, para atender o princípio da verossimilhança a essa nova forma de se entender a 
realidade, tais enredos passam a apresentar personagens específicos vivendo situações 
específicas e historicamente bem delimitadas: “o enredo envolveria pessoas específicas em 
circunstâncias específicas, e não, como fora usual no passado, tipos humanos genéricos 
atuando num cenário basicamente determinado pela convenção literária adequada”5 (WATT, 
2010, p. 16).  

 

                                                           
2 The rise of the novel, no original. 
3 Utilizamos a tradução para o português de The rise of the novel feita por Hildegard Feist (cf. Referências). Segue o 
trecho citado no original: “it is universals, classes, or abstractions, and not the particular, concrete objects of sense-
perception, which are the true ‘realities’” (WATT, 1972, p. 12). 
4 Original: “Defoe and Richardson are the first great writers in our literature who did not take their plots from 
mythology, history, legend, or previous literature” (WATT, 1972, p. 14). 
5 Original: “the plot had to be acted by particular people in particular circumstances, rather than, as had been 
common in the past, by general human types against a background primarily determined by the appropriate literary 
convention” (WATT, 1972, p. 16).   
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∗ ∗ ∗ 
 

Que a formulação de nosso conhecimento esteja restrita a nossas próprias percepções 
não é um problema para os filósofos que proporão uma crítica da linguagem. O problema 
reside na afirmação de que nossas percepções individuais permitem, de fato, um acesso à 
“verdadeira realidade”: como o entendimento e a formulação de nossa experiência com o 
mundo estão condicionados à linguagem de que nos valemos para expressá-los, torna-se objeto 
de questionamento a “eficiência” dessa linguagem enquanto única via de acesso à realidade. 
Em outros termos, a crítica da linguagem questionará a correspondência entre as experiências 
que nomeamos e a linguagem que utilizamos para nomeá-las.  

Em certo sentido, Watt toca nessa questão, ao abordar o que ele chama de “problema 
semântico”: 
 

Assim como foi o ceticismo nominalista com relação à linguagem que começou a minar 
a atitude dos realistas escolásticos diante dos universais, assim também o moderno 
realismo logo se defrontou com o problema semântico. Nem todas as palavras 
representam objetos reais, ou não os representam da mesma forma, e portanto a 
filosofia se viu diante do problema de definir sua lógica6 (WATT, 2010, p. 29). 

 
 O problema semântico a que se refere o autor, todavia, é de ordem muito específica, e a 
solução apresentada é demasiado simples. Segundo Watt, o realismo formal atestaria a 
fidelidade de sua linguagem à realidade opondo-se à “tradição estilística da ficção mais antiga”, 
que “não se preocupava tanto com a correspondência entre palavras e coisas quanto com as 
belezas extrínsecas que o uso da retórica podia conferir à descrição e à ação”7 (WATT, 2010, p. 
30). Dessa forma, escritores como Defoe e Richardson dariam conta de construir uma ligação 
fiel à “experiência real” por meio do emprego de uma linguagem despojada de retórica e 
metáforas excessivas, uma linguagem mais simples e clara, que, sob a perspectiva de Watt, de 
fato nomearia adequadamente os objetos a que faz referência. 
 Como já vimos, tal solução não resolve o problema da correspondência entre a palavra 
(significante) e aquilo que pretendemos significar por meio dela (significado) – pressupondo 
nesse significado uma correspondência incondicional com seu suposto referente no “mundo 
real”8. Ainda que, em vez de uma imagem obscura, repleta de metáforas (um possível “sentido 
conotativo”), nos utilizemos simplesmente do significante “árvore” (possível “sentido 
denotativo”) para significar aquilo que culturalmente determinamos ser uma árvore, nossas 
certezas esbarram – ou deveriam esbarrar – nos limites impostos por nossa linguagem. É esse 
problema de correspondência, portanto, que procuraremos explorar adiante. 
 
    
Primeiro ato: WittgensteinPrimeiro ato: WittgensteinPrimeiro ato: WittgensteinPrimeiro ato: Wittgenstein    
 
 A escolha de Ludwig Wittgenstein como primeiro autor a balizar nossas reflexões sobre 
a crítica da linguagem possui duas justificativas. Primeiro, Wittgenstein é uma das principais 

                                                           
6 Original: “Just as it was the Nominalist scepticism about language which began to undermine the attitude to 
universals held by the scholastic Realists, so modern realism soon found itself faced with the semantic problem. 
Words did not all stand for real objects, or did not stand for them in the same way, and philosophy was therefore 
faced with the problem of discovering their rationale” (WATT, 1972, p. 30).   
7 Original: “was not primarily concerned with the correspondence of words to things, but rather with the extrinsic 
beauties which could be bestowed upon description and action by the use of rhetoric” (WATT, 1972, p. 30). 
8 Propomos a referida correspondência sem deixar de ponderar que, em termos linguísticos, a definição de 
“significante” e “significado” requer maior rigor, não podendo ser satisfeita com essa proposta mais simplista (e, até 
certo ponto, errônea). Como não é de nosso interesse adentrar o cerne dessas questões (pois fazê-lo implicaria um 
estudo linguístico mais profundo e rigoroso que faria perder de vista o interesse principal de nosso estudo), 
assumimos a dubiedade de nossa proposição, que tem apenas o intuito de simplificar o que aqui pretendemos 
expor.        
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referências – se não a principal – no tocante à crítica da linguagem no século XX. O último 
aforismo do Tractatus logico-philosophicus, de número 7, que diz “Sobre aquilo de que não se 
pode falar, deve-se calar”9 (WITTGENSTEIN, 2001, p. 281), é comumente citado por autores que 
procuram problematizar as limitações da linguagem. Em segundo lugar, lembrando que este 
estudo parte de uma análise inicial das obras de Hilda Hilst e Samuel Beckett, torna-se 
relevante o fato de que o autor austríaco figurava entre as leituras de Hilst, como afirma a 
escritora, por exemplo, em entrevista concedida à equipe dos Cadernos de Literatura Brasileira: 
“Falamos do Husserl, que eu leio com interesse. Mas adoro mesmo Wittgenstein. A vida dele foi 
maravilhosa, ele era um louco deslumbrante. Tenho muitas fotos de Wittgenstein. Tenho 
interesse pela loucura dele” (HILST in CADERNOS, 1999, p. 28). 
 

∗ ∗ ∗ 
  
 Como já observamos, o aforismo que encerra o Tractatus logico-philosophicus aponta 
explicitamente para certa limitação da linguagem: ao dizer que “Sobre aquilo de que não se 
pode falar, deve-se calar”, Wittgenstein afirma – ou parece afirmar – que existem determinadas 
coisas que estão para além das possibilidades de articulação da linguagem. Essa mesma ideia 
aparece ainda em pelo menos dois outros aforismos da obra, já próximos de sua conclusão. No 
início do aforismo 6.5, lemos: “Para uma resposta que não se pode formular, tampouco se pode 
formular a questão”10 (WITTGENSTEIN, 2001, p. 279); e no início do 6.53: “O método correto da 
filosofia seria propriamente este: nada dizer, senão o que se pode dizer”11 (WITTGENSTEIN, 
2001, p. 281). Com tal afirmação, o autor procura erigir sua crítica da filosofia, observando que 
esta deveria se ocupar apenas daquilo que se encontra dentro dos limites da linguagem. O 
radicalismo da afirmação de que há certo “indizível” para além do que se pode dizer sugere, a 
princípio, uma afinidade entre a crítica proposta por Wittgenstein e a problematização aqui 
apresentada. No entanto, conforme nos embrenhamos por suas reflexões, percebemos que a 
proposta do autor não é tão radical como o último aforismo do Tractatus faz parecer. 
 A primeira observação que devemos fazer nesse sentido diz respeito ao início do 
aforismo 6.53. Da forma como o autor expõe sua visão sobre o método correto da filosofia, 
entendemos que, sob sua ótica, a filosofia tem se dedicado a determinadas questões que não 
cabem a ela discutir. Dessa forma, não se trataria tanto de pensar certo “indizível” para além 
dos limites da linguagem, mas sim de pensar que, para Wittgenstein, a filosofia tem percorrido 
um caminho equivocado, dizendo coisas sobre as quais, segundo ele, nada poderia se dizer. Há 
aí algo próximo a um paradoxo: como pode a filosofia estar tratando (i.e.: estar dizendo) de 
coisas sobre as quais nada se pode dizer se é possível identificar esse “indizível” nos textos 
filosóficos? Mais adiante, retornaremos a esse problema. 
 Prosseguindo com a leitura do mesmo aforismo, encontramos o autor delimitando 
aquilo que, segundo sua perspectiva, se encontra dentro dos limites do dizível: “proposições da 
ciência natural”12 (WITTGENSTEIN, 2001, p. 281). Portanto, ainda que consideremos a 
afirmação de que determinada forma de linguagem seja falha ou limitada, a linguagem das 
ciências naturais parece estar resguardada de tal limitação. Para essa mesma ideia apontam 
os aforismos reproduzidos a seguir: 
 

4.113. A filosofia limita o território disputável da ciência natural. 
4.114. Cumpre-lhe delimitar o pensável e, com isso, o impensável. 

                                                           
9 Utilizamos a tradução para o português do Tractatus logico-philosophicus feita por Luiz Henrique Lopes dos Santos, 
publicada em edição bilíngue pela EDUSP. Segue o aforismo citado no original: “7. Wovon man nicht sprechen kann, 
darüber muß man schweigen” (WITTGENSTEIN, 2001, p. 280).   
10 Original: “Zu einer Antwort, die man nicht aussprechen kann, kann man auch die Frage nicht aussprechen” 
(WITTGENSTEIN, 2001, p. 278). 
11 Original: “Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die: Nichts zu sagen, als was sich sagen läßt” 
(WITTGENSTEIN, 2001, p. 280).  
12 Original: “Sätze der Naturwissenschaft” (WITTGENSTEIN, 2001, p. 280). 
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           Cumpre-lhe delimitar o impensável de dentro, através do pensável. 
4.115. Ela significará o indizível ao representar claramente o dizível13 (WITTGENSTEIN, 
2001, p. 179). 

  
Tendo em mente a usual aproximação entre as ciências naturais (e sua suposta 

imparcialidade) e a construção de “verdades” acerca de nossa experiência com o mundo, a 
afirmação de sua eficiência enquanto portadora de uma linguagem capaz de significar 
configura-se, aqui, como problema: o questionamento da correspondência efetiva entre 
significante e significado e suas implicações para os pressupostos realistas visam a fazer 
ruírem também as certezas da linguagem científica. Mas não é essa a única concessão à 
eficiência assinalada por Wittgenstein. Também a lógica, para ele, é eficiente naquilo a que se 
presta, e aí temos outro problema. 
 Conforme a exposição feita no Tractatus logico-philosophicus, há uma correspondência 
entre a forma da estrutura lógica e a forma da estrutura do mundo. Essa correspondência não 
toca diretamente o problema da relação entre significante e significado: ao observar que a 
lógica e o mundo possuem uma estrutura comum, Wittgenstein não está afirmando que existe, 
para cada objeto que compõe a realidade, um signo com o qual se possa estabelecer uma 
correspondência perfeita. Seguindo o que postula Aristóteles no tratado “Da interpretação” – 
que “Um substantivo é um som com sentido estabelecido por convenção”14 (ARISTÓTELES, 
1983, p. 117) –, o autor do Tractatus assume sem maiores problemas a convenção que 
fundamenta a relação entre o significante e seu referente no mundo real, pois, para ele, não se 
trata de observar os elementos que compõem a estrutura, e sim a estrutura em si. Pouco 
importa que a relação existente entre os elementos que compõem a estrutura lógica e seus 
correspondentes na estrutura do mundo seja estabelecida por convenção, pois a estrutura que 
possibilita a “interação” (a relação sintática) de tais elementos – seja na lógica, seja no mundo 
– é exatamente a mesma (a essa capacidade de correspondência entre lógica e mundo o autor 
chama “figuração”). Partindo desse raciocínio, o autor faz afirmações como aquela encontrada 
no aforismo 2.19 do Tractatus: “A figuração lógica pode afigurar o mundo”15 (WITTGENSTEIN, 
2001, p. 145). Ou, mais próximo do final da obra, no aforismo 6.13, em que lemos que a lógica 
é “uma imagem especular do mundo”16 (WITTGENSTEIN, 2001, p. 261). A mesma ideia aparece 
contida, ainda, nos aforismos transcritos a seguir: 
 

2.15. Que os elementos da figuração estejam uns para os outros de uma determinada 
maneira representa que as coisas assim estão umas para as outras. 
         Essa vinculação dos elementos da figuração chama-se sua estrutura; a 
possibilidade desta, sua forma de afiguração. 
2.151. A forma de afiguração é a possibilidade de que as coisas estejam umas para as 
outras tal como os elementos da figuração. 
2.1511. É assim que a figuração se enlaça com a realidade; ela vai até a realidade. 
2.1512. Ela é como uma régua aposta à realidade17 (WITTGENSTEIN, 2001, p. 143). 

                                                           
13 Original: 
“4.113. Die Philosophie begrenzt das bestreitbare Gebiet der Naturwissenschaft. 
  4.114. Sie soll das Denkbare abgrenzen und damit das Undenkbare. 
             Sie soll das Undenkbare von innen durch das Denkbare begrenzen. 
  4.115. Sie wird das Unsagbare bedeuten, indem sie das Sagbare klar darstellt” (WITTGENSTEIN, 2001, p. 178).   
14 Utilizamos a tradução para o inglês de ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ feita por Harold P. Cooke, publicada em edição bilíngue 
pela Harvard University Press. Seguem o original grego e a versão em inglês em que foi baseada nossa tradução para 
o português: “Όνοµα µέν οΰν έστί φωνή σηµαντική κατά συνθήκην” (ARISTÓTELES, 1983, p. 116); “A noun is a sound 
having meaning established by convention”.    
15 Original: “2.19. Das logische Bild kann die Welt abbilden” (WITTGENSTEIN, 2001, p. 144).  
16 Original: “ein Spiegelbild der Welt” (WITTGENSTEIN, 2001, p. 260). 
17 Original: 
“2.15. Daß sich die Elemente des Bildes in bestimmter Art und Weise zu einander verhalten, stellt vor, daß sich die 
Sachen so zu einander verhalten. 
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  Como todo o texto de Wittgenstein é muito conciso, podemos recorrer a alguns estudos 
sobre o Tractatus para tornar mais claro o que aqui pretendemos expor. Em “A essência da 
proposição e a essência do mundo”, Luiz Henrique Lopes dos Santos afirma que “as 
possibilidades combinatórias que uma proposição realiza são estruturalmente as mesmas que 
o fato que ela representa realiza, caso exista – e nisso consiste a identidade da forma entre a 
proposição e o fato” (SANTOS, 2001, p. 72). E, poucas linhas adiante: “A proposição afigura na 
medida em que a estrutura sintática da linguagem seja a própria estrutura do espaço e das 
possibilidades que cabe à linguagem representar. A proposição afigura na medida em que a 
forma essencial da linguagem seja a forma essencial do mundo” (SANTOS, 2001, pp. 72-73). 
Na mesma esteira, Paulo Roberto Margutti Pinto, em Iniciação ao silêncio: uma análise do 
Tractatus de Wittgenstein como forma de argumentação, observa que a linguagem “e o mundo 
possuem a mesma estrutura (...). E é justamente essa similaridade estrutural que possibilita a 
descrição do mundo. Isso implica reconhecer um papel fundamental para a lógica na 
organização da realidade” (PINTO, 1998, p. 190). E ainda: “Como lei estruturante do real, a 
lógica perpassa o mundo; os limites da ambos são idênticos” (PINTO, 1998, p. 206). Nos quatro 
excertos relacionados, encontramos a corroboração da existência de uma correspondência 
perfeita entre a estrutura sintática das proposições lógicas e os fatos que envolvem os 
elementos a compor o mundo (i.e.: a organização da realidade, como denomina Margutti Pinto). 
Assim, a linguagem da lógica seria capaz de significar perfeitamente nossa experiência com o 
mundo. Conforme Wittgenstein observa no aforismo 4.011, 
 

À primeira vista, a proposição – como vem impressa no papel, por exemplo – não parece 
ser uma figuração da realidade de que trata. Mas tampouco a escrita musical parece ser, 
à primeira vista, uma figuração da música; ou nossa escrita fonética (alfabética), uma 
figuração de nossa linguagem falada. 
E, no entanto, essa notações revelam-se figurações, no próprio sentido usual da palavra, 
do que representam18 (WITTGENSTEIN, 2001, p. 167). 

 
 O autor pretende, portanto, estabelecer uma associação entre a criação de códigos 
(figurações) como a partitura musical ou a escrita fonética e a criação de proposições lógicas 
para justificar a perfeita adequação destas últimas à realidade. Escapam a tal justificativa, no 
entanto, algumas considerações. Primeiro, devemos ter em mente que a partitura musical e a 
música propriamente dita (para tomar apenas o primeiro exemplo) são duas formas de 
expressão completamente distintas. Se construímos uma “representação” da música por meio 
de sua cifra, isso se dá por mera convenção: são duas “linguagens” distintas entre as quais 
construímos uma associação. Segundo, devemos observar que os dois exemplos dados – 
partitura musical e transcrição fonética – foram convencionadas como as respectivas 
representações ou figurações de duas formas de expressão criadas pelo homem: a música e a 
linguagem falada. Enquanto estamos cunhando códigos para representar criações humanas, 
talvez possa de fato haver um controle maior no tocante à possibilidade de figuração. Bem 
diferente disso é pressupor que as proposições da lógica (e a lógica, enquanto linguagem, deve 
ser entendida como criação humana) dão conta de afigurar os fatos que compõem uma 
realidade que vai para além dos limites de nossa capacidade de percepção. Não há incoerência, 

                                                                                                                                                                                     

           Dieser Zusammenhang der Elemente des Bildes heiße seine Struktur und ihre Möglichkeit seine Form der 
Abbildung. 
2.151. Die Form der Abbildung ist die Möglichkeit, daß sich die Dinge so zu einander verhalten, wie die Elemente des 
Bildes. 
2.1511. Das Bild ist so mit der Wirklichkeit verknüpft; es reicht bis zu ihr. 
2.1512. Es ist wie ein Maßstab an die Wirklichkeit angelegt” (WITTGENSTEIN, 2001, p. 142). 
18 Original: “Daß es eine allgemeine Regel gibt, durch die der Musiker aus der Partitur die Symphonie entnehmen 
kann, durch welche man aus der Linie auf der Grammophonplatte die Symphonie und nach der ersten Regel wieder 
die Partitur ableiten kann, darin besteht eben die innere Ähnlichkeit dieser scheinbar so ganz verschiedenen Gebilde. 
Und jene Regel ist das Gesetz der Projektion, welches die Symphonie in die Notensprache projiziert. Sie ist die Regel 
der Übersetzung der Notensprache in die Sprache der Grammophonplatte” (WITTGENSTEIN, 2001, p. 166).  
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todavia, na proposta de Wittgenstein. O equívoco em que consiste acreditar na perfeita 
correspondência ente estrutura da lógica e estrutura do mundo é consequência de um primeiro 
equívoco. Conforme lemos no Tractatus, 
 

3.03. Não podemos pensar nada de ilógico, porque, do contrário, deveríamos pensar 
ilogicamente. 
3.031. Já foi dito que Deus poderia criar tudo, salvo o que contrariasse as leis lógicas. – 
É que não seríamos capazes de dizer como pareceria um mundo “ilógico”. 
3.032. Representar na linguagem algo que “contradiga as leis lógicas” é tão pouco 
possível quanto representar na geometria, por meio de suas coordenadas, uma figura 
que contradiga as leis do espaço; ou dar as coordenadas de um ponto que não exista19 
(WITTGENSTEIN, 2001, p. 147). 

 
 Portanto, para Wittgenstein, não parece existir nada para além dos limites de apreensão 
da lógica. Tudo o que existe pode ser pensado logicamente (afirmá-lo, na verdade, seria um 
pleonasmo). Ou, nas palavras de Lopes dos Santos: “só pode existir o que se pode pensar, só se 
pode pensar o que pode existir. O pensamento não encontra no mundo a estrutura do espaço 
lógico, mas nele reconhece essa estrutura como sendo a sua própria” (SANTOS, 2001, p. 93). E 
ainda: 
 

Como não faz sentido perguntar se o azul claro poderia ser mais escuro que o azul-
marinho, não faz sentido perguntar se pode haver fatos no mundo essencialmente 
inacessíveis ao pensamento. A acessibilidade do mundo ao pensamento é uma 
propriedade interna do mundo (SANTOS, 2001, p. 103). 

 
 Compreendemos, assim, que é por conceber um mundo em que tudo pode ser pensado 
(um mundo diante do qual o pensamento se encontraria soberano, ilimitado) que Wittgenstein 
afirma ser a lógica capaz de uma figuração perfeita da realidade. E, percorrido esse raciocínio, 
torna-se necessário relativizar o conceito wittgensteiniano de “indizível”20. Como já havíamos 
observado, o último aforismo do Tractatus parece apontar muito mais para um caminho 
percorrido equivocadamente pela filosofia do que para a existência de certo indizível para além 
dos limites da linguagem. Depois de constatarmos, nos aforismos da obra, que as ciências 
naturais e a lógica tornam-se plenamente eficientes naquilo a que se prestam, e que “só pode 
existir o que se pode pensar”, não parece sobrar muito espaço, de fato, para a existência de 
algo que não se possa dizer. Parece-nos possível concluir, portanto, que, para Wittgenstein, não 
há o que aqui chamamos de indizível: há apenas determinadas coisas que não podem ser ditas 
por formas específicas de expressão (e o autor, ao debruçar-se sobre a filosofia, está se 
referindo mais especificamente à linguagem filosófica). Um dos exemplos mencionados é a 
ética: segundo Wittgenstein, a filosofia nada pode dizer sobre a ética. Logo, a esse respeito, 
deve calar.  

Além disso, devemos observar a distinção estabelecida pelo autor entre dizer e mostrar: 
aquelas coisas que não podem ser ditas, podem (e devem), no entanto, ser mostradas, e é a 
estrutura das proposições lógicas que se encarrega de fazê-lo. Conforme Lopes dos Santos, 
“Não se trata de condenar a filosofia tradicional por querer dizer o que quer dizer, mas por 
querer dizer o que não pode ser dito e, no entanto, deve ser conhecido” (SANTOS, 2001, p. 102). 
É para esse mesmo sentido que apontam as palavras de Margutti Pinto: 

                                                           
19 Original:  
“3.03. Wir können nichts Unlogisches denken, weil wir sonst unlogisch denken müßten. 
3.031. Man sagte einmal, daß Gott alles schaffen könne, nur nichts, was den logischen Gesetzen zuwider wäre. – Wir 
könnten nämlich von einer „unlogischen“ Welt nicht sagen, wie sie aussähe. 
3.032. Etwas „der Logik widersprechendes“ in der Sprache darstellen, kann man ebensowenig, wie in der Geometrie 
eine den Gesetzen des Raumes widersprechende Figur durch ihre Koordinaten darstellen; oder die Koordinaten eines 
Punktes angeben, welcher nicht existiert” (WITTGENSTEIN, 2001, p. 146).  
20 A expressão é nossa. Em nenhuma parte do Tractatus, Wittgenstein propõe um conceito de “indizível”. 
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O dizer assemelha-se a uma pequena ilha, cercada pelo imenso oceano do mostrar. Ora, 
isso significa que, embora exista alguma coisa filosoficamente muito importante em 
nossas vidas, ela não pode ser descrita pela linguagem. Não podemos formular 
lingüisticamente nem os problemas nem as soluções filosóficas. Não há e não pode 
haver doutrinas filosóficas. A única tarefa que resta para a filosofia, como crítica da 
linguagem, é a clarificação conceitual, que deverá, de alguma forma, ser capaz de 
mostrar a distinção dizer/mostrar e os correspondentes limites da linguagem (PINTO, 
1998, p. 282). 

 
Esse raciocínio se distancia da ideia de que algo ainda repousa intocado para além de 

nossa capacidade de articulação. Como já observamos, a lógica deve ser entendida, em última 
instância, como uma forma de linguagem. Assim, se as proposições são capazes de mostrar o 
“indizível” de Wittgenstein por meio de sua estrutura, isso significa que, à medida que 
apresentam uma possibilidade de articulação, elas são capazes de dizê-lo. Para o autor, dizer e 
mostrar são formas de expressão diferentes. Da forma como o concebemos, trata-se da mesma 
coisa, à medida que o mostrar é passível de significação. Ao pensar, a partir da leitura das 
obras de Hilda Hilst e Samuel Beckett, certa impossibilidade de dizer, a associamos à 
impossibilidade de significar: o indizível deve ser concebido como algo que se encontra fora de 
qualquer possibilidade de entendimento ou expressão. Assim, se o último aforismo do Tractatus 
pode ser tomado como um ponto de partida para se problematizar os limites da linguagem, a 
crítica proposta por seu autor se mostra insuficiente para tal. Faz-se necessária uma crítica 
mais radical.   
 
 
Segundo ato: MauthnerSegundo ato: MauthnerSegundo ato: MauthnerSegundo ato: Mauthner  
 
 Se uma das principais justificativas para a escolha de Wittgenstein como ponto inicial 
de nossas reflexões é certa afinidade demonstrada por Hilda Hilst com relação ao autor do 
Tractatus logico-philosophicus, a escolha de Mauthner como personagem principal de nosso 
segundo ato repousa, em parte, em razão parecida: conforme observa Linda Ben-Zvi no artigo 
“Samuel Beckett, Fritz Mauthner, and the limits of language” (1980, p. 183), o ensaio Beiträge 
zu einer Kritik der Sprache21, publicado em três volumes pelo filósofo austríaco entre 1901 e 
1902, foi alvo da atenção de Samuel Beckett e James Joyce à época em que este escrevia o 
romance Finnegans Wake (então provisoriamente intitulado Work in progress). No artigo em 
questão, Ben-Zvi aponta uma série de confluências entre as obras de Mauthner e Beckett, 
refletindo sobre a importância das ideias do filósofo para o projeto literário que o escritor 
irlandês desenvolveria a partir do final dos anos 1930. 
 Além disso, devemos também observar a menção a Mauthner feita por Wittgenstein no 
aforismo 4.0031 do Tractatus: “Toda filosofia é ‘crítica da linguagem’. (Todavia, não no sentido 
de Mauthner.)”22 (WITTGENSTEIN, 2001, p. 165). A interpretação do breve comentário não 
carrega maiores dificuldades: como veremos, assim como Wittgenstein, e cerca de vinte anos 
antes, Fritz Mauthner propôs, em seu ensaio, uma crítica da linguagem. Suas ideias, todavia, 
são visivelmente mais radicais que as de seu conterrâneo – daí o autor do Tractatus concordar 
com a proposta da crítica, mas recusar o radicalismo que ela assume no texto mauthneriano. 
Por ser Beiträge zu einer Kritik der Sprache um ensaio muito longo, nos ateremos aqui a 
algumas reflexões centrais de seu autor, orientados pelo já mencionado artigo de Linda Ben-Zvi. 

                                                           
21 A tradução literal do título é “Contribuições a uma crítica da linguagem”. O longo ensaio de Mauthner, que se 
estende por mais de 2000 páginas, não possui tradução integral. A primeira parte do primeiro volume foi traduzida 
para o espanhol, em 1911, por José Moreno Villa, sob o título Contribuciones a una crítica del lenguaje (cf. 
Referências), que contempla cerca de 200 páginas do volume original.  
22 Original: “Alle Philosophie ist ,,Sprachkritik“. (Allerdings nicht im Sinne Mauthners.)” (WITTGENSTEIN, 2001, p. 
164).   
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A começar pela relação entre linguagem e pensamento. No aforismo 4.002 do Tractatus, 
Wittgenstein observa: 
 

A linguagem é um traje que disfarça o pensamento. E, na verdade, de um modo tal que 
não se pode inferir, da forma exterior do traje, a forma do pensamento trajado; isso 
porque a forma exterior do traje foi constituída segundo fins inteiramente diferentes de 
tornar reconhecível a forma do corpo23 (WITTGENSTEIN, 2001, p. 165). 

 
 Na contramão dessa interpretação, Mauthner entende linguagem e pensamento como 
sinônimos: 
 

Um dos pontos de partida deste estudo é que não existe pensamento separado da fala 
(i.e., separado da linguagem), que o pensamento é um símbolo morto para um atributo 
da linguagem visto enganosamente de maneira ostensiva: sua habilidade imaginária de 
promover conhecimento [Erkenntnis]24 (MAUTHNER apud BEN-ZVI, 2014, p. 182). 

 
 A impossibilidade de se distinguir pensamento e fala é uma das bases de Beiträge zu 
einer Kritik der Sprache, e instaura a problemática de que só temos acesso ao mundo (ou à 
nossa experiência com o mundo) por meio da linguagem. A princípio, tal reflexão parece 
justificar a afirmação wittgensteiniana de que “só pode existir o que se pode pensar”, mas a 
diferença entre as duas interpretações é considerável. Enquanto Wittgenstein assume a ideia 
de um pensar soberano – vinculado à lógica – sobre o mundo, sendo a linguagem apenas um 
“traje” a disfarçá-lo, Mauthner, em via contrária, recusa ao pensamento qualquer tipo de 
eficiência, reduzindo-o ao status de mera consequência de nossos atos de fala. Em outras 
palavras, o autor de Beiträge parece afirmar que nós não “pensamos o mundo”: estamos 
limitados a “dizê-lo”. E aquilo que interpretamos como pensamento não passa de uma ilusão 
vinculada às relações que estabelecemos entre a linguagem e nossas experiências. Sobre a 
possibilidade de a linguagem ser mera vestimenta para o pensamento, o autor observa, 
ceticamente: 
 

O que se destaca mais claramente no caminho para conhecer a verdade é que todos os 
homens acreditam que pensam, quando na verdade apenas falam, e que todos os 
intelectuais e estudantes da mente falam do pensamento, para o qual a fala seria no 
máximo um instrumento ou vestimenta. Mas isso não é verdade; não existe pensamento 
sem a fala, i.e., sem palavras. Não existe pensamento, existe apenas a fala25 
(MAUTHNER apud BEN-ZVI, 2014, p. 182). 

 
 O radicalismo de tais reflexões sugere uma inversão desconcertante: o ser humano não 
teria desenvolvido a linguagem porque começara a “pensar” o mundo e sentira a necessidade 
de expressar esses pensamentos. Ao contrário, teria começado a “nomear” o mundo (i.e.: a 
“dizê-lo”), e o pensamento teria surgido então como mera consequência desse nomear. Talvez 
por isso Mauthner inicie seu ensaio retomando, em tom parodístico, o primeiro verso do 
Evangelho de João: “No princípio era a palavra. Com a palavra, os homens se encontram no 

                                                           
23 Original: “Die Sprache verkleidet den Gedanken. Und zwar so, daß man nach der äußeren Form des Kleides nicht 
auf die Form des bekleideten Gedankens schließen kann; weil die äußere Form des Kleides nach ganz anderen 
Zwecken gebildet ist, als danach, die Form des Körpers erkennen zu lassen” (WITTGENSTEIN, 2001, p. 164).  
24 O trecho citado foi retirado do artigo de Linda Ben-Zvi. Segue o original conforme aparece em Beiträge zu einer 
Kritik der Sprache: “Est ist einer der Ausgangspunkte dieser Schrift, daß es kein Denken gebe außer dem Sprechen, 
daß das Denken ein totes Symbol sei für eine angebliche, falsch gesehene Eigenschaft der Sprache: ihre eingebildete 
(von ihr selbst uns eingebildete) Fähigkeit, die Erkenntnis zu fördern” (MAUTHNER, 1921, p. 507). 
25 Original: “Dies steht der Erkenntnis der Wahrheit am starrsten im Wege, daß die Menschen alle glauben zu denken, 
während sie doch nur sprechen, daß aber auch die Denkgelehrten und Seelenforscher allesamt von einem Denken 
reden, für welches das Sprechen höchstens das Werkzeug sein soll. Oder das Gewand. Das ist aber nicht wahr, es gibt 
kein Denken ohne Sprachen, das heißt ohne Worte. Oder richtiger: Es gibt gar kein Denken, es gibt nur Sprechen” 
(MAUTHNER, 1921, p. 176). 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 

ISBN: 978-85-88753-26-6  111111112222    

início de seu conhecimento do mundo, e se permanecerem com a palavra, continuarão no 
mesmo lugar”26 (MAUTHNER apud BEN-ZVI, 2014, p. 180).  

Esta breve reflexão inicial sobre a proposta de Mauthner já é suficiente para mostrar sua 
maior adequação àquilo que aqui pretendemos expor, se comparado a Wittgenstein. Diferente 
da afirmação de que tudo pode ser pensado, e de que a linguagem atua apenas como traje 
para o pensamento, afirmar que não existe verdadeiramente o pensamento – ao menos não 
como costumamos concebê-lo –, mas apenas a linguagem, implica em reconhecer, em última 
instância, certa incerteza no que diz respeito à nossa capacidade de significar nossa 
experiência com o mundo. Em outras palavras, a crítica à linguagem perpetrada por Mauthner 
permite-nos maior abertura para considerar aquelas situações vislumbradas nos escritos de 
Hilda Hilst e Samuel Beckett: situações em que certo “indizível” parece quedar-se intocado para 
além de nossas possibilidades de entendimento. 
 Como consequência óbvia dessa aproximação entre linguagem e pensamento, também 
a lógica, para o autor de Beiträge, perde seu status de infalibilidade. Conforme Ben-Zvi, 
 

A linguagem, em vez de nos oferecer qualquer discernimento, mostra apenas como 
homens diferentes em sociedades diferentes a utilizam; ela se torna o reflexo de uma 
Weltanschauung, uma “visão de mundo”, mas não a compreensão de questões 
metafísicas. Assim, Mauthner é deixado com a afirmação de que tudo o que sabemos se 
limita àquilo que dizemos, e o que dizemos apenas reflete quem somos e em que 
sociedade vivemos – nada mais. Ele nega até que as línguas tenham a mesma estrutura 
esquelética, e indica que uma única lógica é, portanto, impossível. Mauthner parece 
concluir que o entendimento humano deveria necessariamente reconhecer que existem 
tantas lógicas quanto línguas com estruturas diferentes27 (BEN-ZVI, 2014, p. 182). 

 
 Portanto, o autor entende a lógica como criação humana, condicionada à estrutura 
específica que cada língua possui. Fica vetada, assim, a possibilidade de “figuração” entre a 
estrutura lógica e a estrutura do mundo. Para além dessas especificidades de cada língua – 
que precisariam ser ignoradas para admitirmos a possibilidade da figuração lógica –, Mauthner 
mina a possibilidade de qualquer sistematização mais eficiente com relação à linguagem ao 
chamar atenção também para as especificidades contidas na linguagem de cada indivíduo: “el 
idioma individual de un hombre nunca será igual completamente al de outro cualquiera, y (...) 
un mismo hombre no abla el mismo lenguaje en épocas diferentes de su vida”28 (MAUTHNER, 
2001, p. 35). 
 Ao tratar da questão da figuração em Wittgenstein, observamos que o autor do 
Tractatus assume sem maiores problemas a convenção que orienta a associação de 
significantes e seus referentes no “mundo real” (lembramos, aqui, que a esses referentes 
estamos atribuindo a alcunha de “significados”, já que pressupomos uma correspondência 
incondicional entre ambos). Mauthner, como é fácil pressupor, também assume a 
impossibilidade de existir uma correspondência perfeita entre as coisas e as palavras que 
utilizamos para nomeá-las. Diferente de Wittgenstein, todavia, o autor de Beiträge dedica uma 
parte considerável de seu estudo a essa questão, fazendo dela outro dos grandes eixos centrais 

                                                           
26 Original: “,Im Anfang war das Wort.‘ Mit dem Worte stehen die Menschen am Anfang der Welterkenntnis und sie 
bleiben stehen, wenn sie beim Worte bleiben” (MAUTHNER, 1921, p. 1).  
27 Original: “Language, instead of offering any insights, merely illustrates how different men in different societies use 
it: it becomes a reflection of a Weltanschauung ‘a world view,’ but not an insight into metaphysical questions. So 
Mauthner is left with the contention that all we know is what we say and that what we say only reflects who we are 
and in what society we live–nothing more. He even denies that languages have the same skeletal structure and 
indicates that one logic is therefore impossible. Mauthner seems to imply that human understanding would of 
necessity have to acknowledge that there are as many logics as there are languages with different structures” (BEN-
ZVI, 1980, p. 188). 
28 Original: “die Individualsprache eines Menschen niemals der irgend eines anderen Menschen vollkommen gleich 
ist, und (…) ein und derselbe Mensch in verschiedenen Lebensaltern nicht die gleiche Sprache redet” (MAUTHNER, 
1921, p. 6).  
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de sua crítica. Para Mauthner, toda linguagem deve ser entendida como metáfora: “Nenhuma 
palavra tem qualquer outro sentido que não seja o metafórico”29 (MAUTHNER apud BEN-ZVI, 
2014, p. 186). Dessa forma, a existência de um sentido denotativo para as palavras torna-se 
impossível, já que se abre um abismo intransponível entre o mundo nomeado e a linguagem 
utilizada para nomeá-lo, e o pressuposto realista de constituir uma reprodução fiel da 
“verdadeira realidade” cai por terra: a realidade torna-se inacessível mediante os limites 
impostos pela linguagem por meio da qual pretendemos alcançá-la, levando em conta seu 
caráter metafórico. Partindo dessa afirmação, Mauthner destitui de eficiência (no tocante à 
capacidade de significar) qualquer tipo de linguagem – inclusa aí a linguagem das ciências 
naturais: 
 

lo que es indudable es que el mundo no encierra un sistema humano, científico o 
lingüístico. Todavía no se han ordenado ni las plantas ni los animales según un sistema 
natural, sino según uno artificial, humano o lingüístico. Si en la unión de todas las 
materias y fuerzas existiera un sistema del mundo humano y pudiéramos con los 
conceptos y juicios del pobre lenguaje humano acercarnos a las fuerzas y materias de la 
naturaleza, acercarnos casi hasta cogerlas, de modo que pudiéramos aprisionar los 
fenómenos en las tenazas de nuestras palabras, entonces poseeríamos un sistema 
adecuado del conocimiento universal a través del lenguaje. Pero la investigación que 
quiera y haja llegado a probar la eterna inaccesibilidad entre la palabra y la naturaleza, 
la investigación que no puede ver un sistema humano o lingüístico en el universo, no 
puede ofrecer un sistema del conocimiento universal, no pudiendo por esto ni pedir 
siquiera sistematismo en la presentación de las relaciones30 (MAUTHNER, 2001, p. 26). 

 
 Duas considerações merecem maior atenção a partir do excerto citado. Em primeiro 
lugar, Mauthner deixa clara sua percepção de que não existe (ou de que, no mínimo, ainda não 
conseguimos encontrar) qualquer tipo de sistema ou organização na natureza (i.e.: no mundo). 
Dessa forma, não é possível haver uma figuração entre a organização sintática da lógica e a 
organização sintática do mundo, simplesmente pela falta do segundo termo da relação. A 
“régua lógica” supostamente “aposta à realidade”, conforme o aforismo 2.1512 do Tractatus, 
encontra-se, na verdade, aposta a um abismo do qual é impossível extrair qualquer significado 
permanente e satisfatório, enquanto a “realidade” continua inacessível. Em segundo lugar, 
como observamos há pouco, o autor de Beiträge interpreta o sistema de que nos valemos para 
organizar o mundo das plantas e animais (ou seja, o sistema da linguagem das ciências 
naturais) como um sistema “artificial”, e não natural – indicando, portanto, que nem as ciências 
naturais escapam à condição metafórica da linguagem, e atestando “a eterna inacessibilidade 
entre a palavra e a natureza”. Ainda sobre a crítica proposta pelo autor à eficiência da 
linguagem científica, Gershon Weiler assinala: 
 

Todos os conceitos são hipotéticos, pois as inferências que podemos extrair deles nunca 
carregarão mais que uma certeza convencional, i.e. aparente. Assim, os conceitos mais 
centrais da explicação científica, como ‘lei’, ‘causa’, ‘coisa’, ‘espaço’, ‘tempo’, 
‘movimento’, etc., são hipotéticos. O fato de tais noções estarem firmemente 

                                                           
29 Original: “hat kein Wort jemals andere als metaphorische Beteutungen” (MAUTHNER, 1912, p. 451). 
30 Original: “Gewiß aber steckt in der Welt kein menschliches, kein wissentliches, kein sprachliches System. Noch hat 
man die Pflanzen, noch hat man die Tiere nach keinem natürlichen Sistem geordnet. Nur nach einem künstlichen, 
menschlichen, sprachlichen. Steckte in dem Zusammenhang aller Stoffe und Kräfte ein menschliches Weltsystem 
und Urteilen der armen Menschensprache an die Stoffe und Kräfte der Natur heran, dicht heran, zum Greifen nahe, 
daß wir die Erscheinungen mit den Zangen unserer Worte fassen könnten, – ja, dann besäßen wir freilich ein 
adäquates System der Welterkenntnis durch Sprache. Die Untersuchung aber, die eben die ewige Unnahbarkeit 
zwischen Wort und Natur beweisen wollte und bewiesen hat, die Untersuchung, die ein menschliches, ein 
sprachliches System in der Welt nicht zu erblicken vermag, kann kein System der Welterkenntnis bieten, kann darum 
vielleicht nicht einmal von der Darstellung des Verhältnisses Systematik verlangen” (MAUTHNER, 1921, p. XIV).  
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estabelecidas em nosso discurso não as torna não-hipotéticas, e, portanto, certas31 
(WEILER, 2009, p. 192). 

 
 Mauthner não se concentra, todavia, apenas em construir sua crítica sobre a 
impossibilidade de comunicação entre os homens e a natureza. Para o autor, também a 
comunicação efetiva dos homens uns com os outros não existe. Segundo Ben-Zvi,  
 

Mauthner admite que é impossível existir linguagem sem um ouvinte. Todavia, (...) é 
impossível que duas pessoas compreendam as palavras da mesma forma, pois (1) as 
palavras derivam de experiências individuais e (2) elas são, no máximo, apenas 
representações metafóricas de experiências prévias dos sentidos. Assim, ainda que os 
homens pensem que se comunicam quando falam, na verdade isso não acontece32 
(BEN-ZVI, 2014, p. 193). 

 
 Recusar um mínimo de interação via linguagem entre as pessoas é um equívoco que o 
autor não comete. Conforme sua perspectiva, grande parte de nossas interações cotidianas 
(situadas por ele ao nível da “taberna mundana”) são suficientemente superficiais ao ponto de 
serem sanadas por nossas convenções linguísticas – criando, assim, uma “ilusão de 
comunicação”: “Afinal, ela é útil para a taberna mundana, para a necessidade de comunicação, 
para o gozo da fofoca entre os frequentadores da taberna, e para chamar o garçom. É para esse 
tipo de coisa que serve a linguagem”33 (MAUTHNER apud BEN-ZVI, 2014, p. 193). Todavia, 
quando se trata de se pensar uma relação de comunicação efetiva, em nível mais profundo que 
o da taberna, qualquer tipo de tentativa resultará em falha. Segundo Mauthner, a 
incomunicabilidade é pouco percebida pelo homem por este se contentar, na maior parte do 
tempo, com as situações superficiais de interação que a “ilusão de comunicação” consegue 
suprir: “A linguagem humana é suficiente para fins práticos (...) Apenas os tolos que entendem e 
desejam ser entendidos sentem sua insuficiência”34 (MAUTHNER apud BEN-ZVI, 2014, p. 195). 

Um estudo mais longo e pormenorizado sobre as ideias expostas em Beiträge zu einer 
Kritik der Sprache é empreitada que os limites de um artigo não permitem. Contudo, antes de 
finalizar estas breves considerações sobre a crítica mauthneriana da linguagem, devemos tocar 
ainda em uma última questão: a consciência que Mauthner possui sobre o caráter “suicida” de 
sua proposta. O autor parece não perder de vista, em nenhum momento, o quanto é incoerente 
pretender comunicar a existência da incomunicabilidade entre os homens, ou então erigir uma 
crítica da linguagem valendo-se, para tanto, da própria linguagem que está sendo criticada. 
Conforme observa Ben-Zvi, 
 

Na primeira página da Crítica, Mauthner já previa a falha irrevogável de sua empreitada: 
a impossibilidade de escrever uma crítica da linguagem que é ela própria sujeita às 
contingências do tempo e do uso linguístico. A única crítica verdadeira da linguagem 
seria aquela capaz de escapar às vicissitudes por ela descritas, uma crítica feita sem 
palavras – por meio da risada e do silêncio. As palavras apenas distorcem, refletindo, no 

                                                           
31 A tradução do excerto é nossa. Segue o original: “All concepts are hypothetical because the inferences drawn from 
them can never have more than a conventional, i.e. apparent, certainty. Thus the most central concepts of scientific 
explanation itself such as ‘law’, ‘cause’, ‘thing’, ‘space’, ‘time’, ‘movement’, etc., are hypothetical. That these notions 
are firmly established in our discourse does not make them non-hypothetical and thus certain”.   
32 Original: “Mauthner admits that it is impossible to have language without a listener. Yet, (…) no two persons can 
possibly have the same understanding of words since (1) words stem from individual experiences and (2) they are at 
best only metaphoric representations of prior sense experiences. Thus, though men think they communicate when 
they speak, they in fact do not” (BEN-ZVI, 1980, p. 195).  
33 Original: “Für das irdische Wirtshaus natürlich, für das Mitteilungsbedürfnis ist sie já brauchbar, für das 
Schwatzvergnügen der Wirtshausgäste und für die Zurufe an den Speiseträger. Da kommt man mit der Sprache recht 
weit” (MAUTHNER, 1921, p. 523). 
34 Original: “Für die Praxis genügt auch die menschliche Sprache (…). Nur die Narren, die verstehen und verstanden 
werden wollen, empfinden die Unzulänglichkeit der Sprache” (MAUTHNER, 1921, p. 50).  
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máximo, uma Weltanschauung particular, que logo será obsoleta35 (BEN-ZVI, 2014, p. 
195). 

  
 O trecho inicial de Beiträge a que se refere a autora no início da citação é o seguinte: 
 

A renúncia da auto-ilusão está contida na compreensão de que estou escrevendo um 
livro contra a linguagem em uma linguagem rígida. (...) Assim, tive de chegar à decisão: 
ou publicar estes fragmentos como fragmentos, ou entregar todo o trabalho a seu 
redentor mais radical: o fogo. O fogo teria trazido paz. Todavia, enquanto está vivo, o 
homem é como a linguagem viva, e acredita ter algo a dizer simplesmente porque é 
capaz de falar36 (MAUTHNER apud BEN-ZVI, 2014, p. 181). 

 
 Portanto, Mauthner explicita a consciência da condição suicida de sua obra: ao valer-se 
da linguagem para dar corpo a seu ensaio, a crítica do autor volta-se contra si mesma, levando-
o, em última instância, à afirmação de que tampouco ele escapa ao sentimento de impotência 
e à impossibilidade de significar que são alvos de seu ataque. É por isso que o autor pondera 
que o fogo teria sido o redentor mais apropriado para seu trabalho. E é por isso que – conforme 
lemos na citação anterior, de Ben-Zvi – ele pondera que apenas “uma crítica feita sem palavras 
–por meio da risada e do silêncio” poderia reivindicar para si qualquer pretensão de eficiência. 
A justificativa que ele apresenta para não ter entregado seus esforços às labaredas do 
“redentor mais radical”, e para não ter preservado silêncio – ou, quando muito, apenas uma 
risada que se manteria ainda livre das articulações da linguagem – é a crença juvenil que, em 
muitos momentos, o imbuiu de vontade, fazendo-o pensar que ele realmente possuía algo 
importante a dizer: 
 

Durante os longos anos em que a ideia básica deste projeto se apoderou de mim e me 
forçou ao trabalho realmente pesado de testar sua verdade constantemente contra a 
vida e contra as conquistas da ciência, durante aqueles anos houve muitas horas e dias 
de desespero, nos quais me parecia mais válido fertilizar o campo, ou plantar cerejeiras, 
ou escolher o primeiro cachorro que encontrasse como um professor razoável para 
minha conduta na vida. Nada parecia mais tolo do que a última tentativa de falar sem 
parar – com palavras que nunca podem ter um conteúdo firme – de nada além da 
própria ignorância. Mas assim como tais horas e dias sombrios frequentemente 
terminavam com uma sensação de estímulo: sim, é a última tentativa, é a última 
palavra, e, porque esta não pode ser a solução para o enigma da esfinge, ela é pelo 
menos o ato redentor que força a esfinge a permanecer em silêncio, já que destrói a 
esfinge. Hoje eu olho com tristeza para aquela disposição de elevada autoconfiança. O 
que podemos pensar ou dizer na linguagem do amanhã?... O que parecia ser a última 
resposta hoje será uma nova pergunta amanhã; e a pergunta, por sua vez, se tornará 
uma resposta na linguagem dos tolos seres humanos que somos37 (MAUTHNER apud 
BEN-ZVI, 2014, pp. 196-197). 

                                                           
35 Original: “Mauthner, on the first page of the Critique, predicted the ultimate failure of his endeavor: the 
impossibility of writing a critique in language that itself is subject to the contingencies of time and linguistic usage. 
The only true critique of language would be one that escaped the vicissitudes it described, one done without words – 
in laughter or silence. Words only distort, reflecting at best a particular Weltanschauung, which will soon be obsolete” 
(BEN-ZVI, 1980, p. 197).  
36 Original: “In dieser Einsicht liegt der Verzicht auf die Selbsttäuschung, ein Buch zu schreiben gegen die Sprache in 
einer starren Sprache. (…) So mußte der Entschluß reifen, diese Bruchstücke entweder als Bruchstücke zu 
veröffentlichen oder das Ganze dem radikalsten Erlöser zu überantworten, dem Feuer. Das Feuer hätte die Ruhe 
gebracht. Der Mensch jedoch, solange er lebt, ist wie die lebendige Sprache und glaubt, er habe etwas zu sagen, weil 
er spricht” (MAUTHNER, 1921, p. 2).  
37 Original: “Während der langen Jahre, in denen die Grundgedanken dieses Versuchs sich meiner bemächtigten und 
mich zu der wirklich harten Arbeit zwangen, ihre Wahrheit unaufhörlich am Leben und an den Errungenschaften der 
Wissenschaſt zu erproben, während dieser Jahre gab es verzweifelte Stunden und Tage genug, an denen es mir 
wertvoller und weiser erschien, den Acker, den ich baue, selbst zu düngen oder ein Kirschbäumchen zu pflanzen oder 
den ersten besten Hund zum vernünftigen Lehrer der Lebensführung zu wählen. Nichts erschien dann törichter als der 
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 Ao contrário de conferir à crítica mauthneriana um tom de ridicularização, a 
“consciência do fracasso” demonstrada nessas linhas faz de Beiträge zu einer Kritik der 
Sprache um trabalho merecedor de atenção, por demonstrar as reflexões de uma mente que 
permanece fiel ao radicalismo de sua proposta, mesmo quando esse radicalismo, 
simbolicamente falando, implica em uma espécie de suicídio teórico-filosófico. Foi o 
radicalismo de Mauthner que fez com que Wittgenstein rejeitasse a forma assumida por sua 
crítica da linguagem. E é esse mesmo radicalismo que faz da proposta de Beiträge medida 
adequada para refletirmos sobre o impasse constatado nos escritos de Hilda Hilst e Samuel 
Beckett, com relação às limitações da linguagem diante de certo indizível que permanece 
inacessível à nossa possibilidade de significação e expressão. 
 
    
Terceiro ato: NietzscheTerceiro ato: NietzscheTerceiro ato: NietzscheTerceiro ato: Nietzsche    
 
 Ainda que possamos considerar Mauthner o ápice das reflexões aqui apresentadas 
sobre os limites da linguagem, gostaríamos de estender nosso estudo por mais algumas linhas, 
em um terceiro ato que tem por objetivo contemplar o breve ensaio de Friedrich Nietzsche 
intitulado “Acerca da verdade e da mentira no sentido extramoral”, publicado originalmente em 
187338. São duas as principais justificativas para a existência deste terceiro ato: em primeiro 
lugar, ainda que não seja comumente considerado um texto que se presta a erigir uma crítica 
da linguagem, o ensaio de Nietzsche apresenta em germe algumas questões que seriam, 
alguns anos depois, discutidas por Mauthner. Em segundo lugar, é perceptível no texto 
nietzscheano um acento poético. Portanto, como as reflexões aqui apresentadas surgiram de 
um contato inicial com a matéria literária – alguns escritos de Hilst e Beckett –, propomos este 
breve olhar sobre o ensaio de Nietzsche com vistas a apresentar, ao mesmo tempo, uma 
conclusão para nossas reflexões de cunho mais teórico-filosófico e um retorno ao contato com 
o fazer literário. 
 As Aproximações entre Mauthner e Nietzsche já foram sugeridas em alguns estudos. Em 
breve nota introdutória à tradução parcial de Beiträge para o espanhol, por exemplo, Villa 
observa que “Mauthner fue un gran lector y admirador de Nietzsche, quien anticipó muchos de 
sus pensamientos” (VILLA, 2001, p. 11). Weiler também observa alguns pontos de encontro 
entre as ideias dos dois filósofos, afirmando que, quando Mauthner “tentou, mais tarde, traçar 
as fontes da ideia de uma crítica da linguagem, ele considerou decisivo, depois de Otto Ludwig, 
Ernst Mach e Bismarck, o impacto de O uso e abuso da história, de Nietzsche”39 (WEILER, 2009, 
p. 307). Com relação a “Acerca da verdade e da mentira no sentido extramoral”, interessa-nos 
principalmente a reflexão proposta por Nietzsche sobre a condição de construto e sobre a 
parcialidade do conhecimento humano, e o consequente caráter metafórico da linguagem. O 
autor não entra no mérito de discutir as relações entre pensamento e linguagem, como fazem 
Mauthner e Wittgenstein, mas adota, desde as primeiras linhas do ensaio aqui contemplado, a 
perspectiva de que não há conhecimento humano sobre o mundo que seja exterior ao homem. 
Em outras palavras, não existe qualquer “verdade em si” para além da esfera humana, pois 

                                                                                                                                                                                     

letzte Versuch, mit Worten, die niemals festen Inhalt haben können, endlos von nichts zu sprechen als von der 
eigenen Unwissenheit. Gerade aber solche schwarze Stunden und Tage endeten häufig mit dem spornenden Gefühl: 
jawohl es ist der letzte Versuch, es ist das letzte Wort, und weil es nicht die Lösung des Sphinxrätsels sein kann, so ist 
es wenigstens die erlösende Tat, welche die Sphinx zum Schweigen zwingt, weil es die Sphinx vernichtet. Traurig 
blicke ich auf solche Stimmungen erhöhten Selbstgefühls zurück. Was können wir in der Sprache des heutigen Tages 
denken oder sagen über die Sprache des morgenden Tages? (…) Was heute die letzte Antwort schien, wird morgen 
eine neue Frage sein; und die Frage wird wieder zur Antwort werden in der Sprache von uns törichten Menschen” 
(MAUTHNER, 1913, p. 634).    
38 O título original do ensaio é “Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne”. 
39 Original: “[When he] tried, late in life, to trace the sources of the idea of a critique of language, he counted, after 
Otto Ludwig, Ernst Mach and Bismarck, the impact of Nietzsche’s Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben 
as decisive”. 
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todas as verdades a que temos acesso e que pregamos constantemente, verdades sobre as 
quais erigimos tratados e propomos discussões, são criações humanas, que só possuem algum 
tipo de sentido dentro dos limites rígidos de nosso intelecto: “Num certo canto remoto do 
universo cintilante em incontáveis sistemas solares havia uma vez um astro onde animais 
inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e hipócrita da «história 
mundial», mas foi apenas um minuto”40 (NIETZSCHE, 1997, p. 215). 
 A citação reproduz as linhas iniciais do ensaio, nas quais, como podemos ver, Nietzsche 
enfatiza a insignificância do conhecimento humano diante de um universo inteiro que 
permanece inacessível e intocado por nossa capacidade limitada de entendimento e expressão. 
Essa ideia encontraria reflexos na afirmação feita por Mauthner de que não existe (ou, se existe, 
ainda não fomos capazes de encontrar) um “sistema” na natureza, colocando em descrédito a 
eficiência da figuração lógica e da linguagem das ciências naturais. Para Nietzsche, somente 
somos capazes de acreditar na eficiência de nosso conhecimento por conta de uma “névoa” 
que nos cobre os olhos, advinda do sentimento de orgulho gerado pela ilusão de que estamos 
de fato nos comunicando com o mundo: “O orgulho ligado ao conhecer e sentir que põe uma 
névoa ofuscante nos olhos e sentidos dos homens engana-os por conseguinte sobre o valor da 
existência pelo facto de encerrar em si o apreço mais lisonjeiro acerca do conhecimento”41 
(NIETZSCHE, 1997, p. 216). 
 No funcionamento desse mecanismo de “ilusão de comunicação” está envolvida a 
linguagem, que, para o autor – assim como seria, depois, para Mauthner –, possui um caráter 
irrevogavelmente metafórico. Nietzsche questiona: “Coincidirão as designações e as coisas? 
Será a língua a adequada expressão de todas as realidades?”42 (NIETZSCHE, 1997, p. 218). E, 
em seguida, responde: “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”43 (NIETZSCHE, 1997, pp. 219-
220). Essas questões tocam no problema da inadequação entre significante e significado – que 
impossibilita, por sua vez, a pretensão realista de se constituir uma reprodução fiel da 
“verdadeira realidade”–: nossa linguagem possui caráter metafórico por não conseguir 
ultrapassar o abismo que separa sua capacidade de significação daquilo que deve ser 
significado. Não há “verdadeira realidade”, pois continuamos presos dentro dos limites que a 
linguagem nos impõe. O processo de construção dessas metáforas, conforme Nietzsche, se dá 
por meio da “igualização do não igual” (“Gleichsetzen des Nicht-Gleichen”): 
 

Todo o conceito emerge da igualização do não igual. Tão certo como uma folha nunca é 
completamente igual a uma outra, assim também o conceito de folha foi formado 
graças ao abandono dessas diferenças individuais por um esquecimento do elemento 
diferenciador e suscita então a representação, como se existisse na natureza, fora das 
folhas, algo que fosse «a folha», algo como uma forma originária, segundo a qual todas 
as folhas seriam tecidas, desenhadas, recortadas, coloridas, frisadas e pintadas mas por 

                                                           
40 Utilizamos aqui a tradução de “Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne” para o português feita por 
Helga Hoock Quadrado, em edição publicada originalmente em Portugal (cf. Referências). No Brasil, temos pelo 
menos outras duas traduções do ensaio disponíveis: de Rubens Rodrigues Torres Filho e de Fernando de Moraes 
Barros. Segue o trecho citado no original: “In irgend einem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen 
flimmernd ausgegossenen Weltalls gabe s einmal ein Gestirn, auf dem kluge Thiere das Erkennen erfanden. Es war 
die hochmüthigste und verlogenste Minute der ,Weltgeschichte‘: aber doch nur eine Minute” (NIETZSCHE, 1988, p. 
875).       
41 Original: “Jener mit dem Erkennen und Empfinden verbundene Hochmuth, verblendende Nebel über die Augen und 
Sinne der Menschen legend, täuscht sie also über den Werth des Daseins, dadurch dass er über das Erkennen selbst 
die schmeichelhafteste Werthschätzung in sich trägt” (NIETZSCHE, 1988, p. 876).   
42 Original: “decken sich die Bezeichnungen und die Dinge? Ist die Sprache der adäquate Ausdruck aller Realitäten?” 
(NIETZSCHE, 1988, p. 878).   
43 Original: “Wir glauben etwas von den Dingen selbst zu wissen, wenn wir von Bäumen, Farben, Schnee und Blumen 
redden und besitzen doch nichts als Metaphern der Dinge, die den ursprünglichen Wesenheiten ganz und gar nicht 
entsprechen” (NIETZSCHE, 1988, p. 879).   
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mão desajeitada, de tal maneira que nenhum exemplar tivesse sido executado de modo 
correcto e fiável como a cópia fiel da forma originária44 (NIETZSCHE, 1997, p. 220). 

 
 Que estejamos fadados a possuir apenas metáforas para significar o mundo não é, a 
princípio, um problema. O problema reside no fato de, por conveniência, nos esquecermos 
dessa condição, ao ponto de nos tornarmos capazes de acreditar na existência de uma 
“verdadeira realidade” e – muito pior – acreditar que, por meio de nossa linguagem (então 
subitamente vista como portadora de eficiência plena), somos realmente capazes de entender 
e significar nossas experiências com essa suposta realidade (o que nos leva a uma infinidade 
de equívocos, i.e.: a criação e sustentação de verdades absolutas – inclusa aí a “verdade” da 
ciência –, a crença na existência de uma “régua lógica” aposta à realidade, o abandono da 
noção de que há muito de indizível e inarticulável para além de nossos pobres limites de 
entendimento, e tantos outros): 
 

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 metal45 (NIETZSCHE, 1997, p. 221). 

 
 Portanto, conforme Nietzsche, o único conhecimento sobre o mundo a que podemos ter 
acesso – isto é, o conhecimento proporcionado por nossa linguagem – corresponde a um 
conjunto de ilusões de cujo estatuto de ilusões convenientemente nos esquecemos. Assim 
como empregamos valores metafóricos para pequenas peças de metal a que chamamos 
moedas, mas em nossas práticas cotidianas quase nos esquecemos de que não são realmente 
as peças que estamos trocando em nossas transações comerciais, e sim os valores simbólicos 
e parciais que nelas empregamos, utilizamos palavras para nomear o mundo, e a utilização de 
tais palavras se impregna em nossas práticas ao ponto de nos esquecermos de que elas não se 
referem efetivamente àquilo que nomeiam: seu valor é simbólico, metafórico – e é esta a 
verdade máxima a que podemos chegar. 
 
 
Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais    
 
 Ainda que limitadas a um texto de curta extensão, acreditamos que as reflexões aqui 
apresentadas são suficientes para demonstrar de que maneira certa vertente da filosofia que 
se dedica à crítica da linguagem questiona os pressupostos realistas no tocante à pretensa 
relação absoluta entre significante e significado – colocando em xeque a possibilidade de se 
pensar uma representação fiel da “verdadeira realidade” via linguagem. Como pudemos 
verificar, o Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein serviu como adequado ponto 

                                                           
44 Original: “Jeder Begriff entesteht durch Gleichsetzen des Nicht-Gleichen. So gewiss nie ein Blatt einem anderen 
ganz gleich ist, so gewiss ist der Begriff Blatt durch beliebiges Fallenlassen dieser individuellen Verschiedenheiten, 
durch ein Vergessen des Unterscheidenden gebildet und erweckt nun die Vorstellung, als ob es in der Natur ausser 
den Blättern etwas gäbe, das ,Blatt‘ wäre, etwa eine Urform, nach der alle Blätter gewebt, gezeichnet, abgezirkelt, 
gefärbt, gekräuselt, bemalt wären, aber von ungeschickten Händen, so das skein Exemplar correct und zuverlässig 
als treues Abbild der Urform ausgefallen wäre” (NIETZSCHE, 1988, p. 880). 
45 Original: “Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen kurz 
eine Summe von menschlichen Relationen, die, poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden, 
und die nach langem Gebrauche einem Volke fest, canonisch und verbindlich dünken: die Wahrheiten sind Illusionen, 
von denen man vergessen hat, dass sie welche sind, Metaphern, die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind, 
Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr als Münzen in Betracht kommen” (NIETZSCHE, 
1988, pp. 880-881). 
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de partida para nosso estudo. A crítica wittgensteiniana da linguagem tem de ser recusada, 
todavia, à medida que percebemos sua incompatibilidade com o radicalismo sobre o qual 
repousam as principais bases de nossa reflexão: a compreensão de que nossa linguagem – 
única ferramenta que possuímos para significar e expressar nossa experiência com o mundo – 
é limitada, insuficiente para dizer certo indizível que permanece intocado para além das nossas 
possibilidades de articulação/compreensão. 
 Recusada a proposta de Wittgenstein, chegamos então ao autor que ele, por sua vez, 
recusou: Fritz Mauthner. Como foi justamente o radicalismo da Beiträge zu einer Kritik der 
Sprache mauthneriana que fomentou a recusa de Wittgenstein, e como buscávamos uma 
proposta mais radical, as reflexões propostas por Mauthner acerca das limitações da linguagem 
vieram ao encontro do que aqui pretendíamos expor. Podemos considerá-lo, portanto, o ponto 
principal de nossas investigações. Ainda assim, nos estendemos, já em tom conclusivo, ao 
breve estudo de um terceiro ensaio: “Acerca da verdade e da mentira no sentido extramoral”, 
de Friedrich Nietzsche, no qual pudemos vislumbrar algumas ideias que talvez tenham servido 
de base para o pensamento mauthneriano. 
 O ponto final a que conduzimos nossas reflexões, via análise do pensamento de 
Nietzsche, encerra aquela que talvez deva ser considerada a principal base para se constituir 
uma crítica da linguagem (nunca perdendo de vista o quanto há de suicida em uma proposta 
como essa, conforme vimos em Mauthner): a consciência de que o abismo que separa o mundo 
“nomeado” da linguagem que utilizamos para “nomeá-lo” é tão instransponível ao ponto de tal 
linguagem estar imbuída de um tom irrevogavelmente metafórico. Alguns poderão dizer que se 
trata de afirmação bastante óbvia, que não carrega maiores constrangimentos. No extremo 
oposto: só poderíamos clamar tal obviedade se, por exemplo, ao utilizar a palavra “árvore” para 
fazer referência àquilo que entendemos (culturalmente, cientificamente) como sendo uma 
árvore, trouxéssemos em nós a consciência – pungente, constrangedora – de que estamos 
usando uma metáfora para nomear algo que nos escapa totalmente ao entendimento, uma 
coisa inominável cuja existência diante de nossos olhos é evidente, mas que nunca poderemos 
compreender ou expressar de maneira realmente adequada e satisfatória, continuando sempre 
limitados a chamá-la de “árvore”.  
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Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: O presente trabalho propõe uma reflexão sobre a relação intertextual 
entre a novela The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886), de Robert 
Louis Stevenson, e o romance The picture of Dorian Gray (1890), de Oscar 
Wilde. Nosso ponto de partida reside no fato de ambas as narrativas 
apresentarem eventos “sobrenaturais” – ligados à manifestação do duplo –, 
que se esquivam a uma observação “racional” ou “racionalizante” da 
realidade. Tais eventos, dessa forma, vinculados ao imaginário ou ao 
inexplicável, criam uma relação conflituosa com as proposições do realismo, 
fundado no racionalismo. A análise abordará o tema do duplo e sua estreita 
relação, nas duas obras, com a esquizofrenia, tomando por base as 
considerações de Nicole Fernandez Bravo. Também servirão de suporte teórico 
as reflexões sobre narrativas fantásticas apresentadas por Remo Ceserani em 
O fantástico, Tzvetan Todorov em Introdução à literatura fantástica, e David 
Roas em “La amenaza de lo fantástico”, entre outros.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: realismo; sobrenatural; duplo. 

 
 

O presente estudo propõe delinear uma reflexão sobre o diálogo intertextual presente 
em duas narrativas literárias: a novela The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886), de 
Robert Louis Stevenson, e o romance The picture of Dorian Gray (1890), de Oscar Wilde1. Tendo 
como ponto de partida os episódios “sobrenaturais” apresentados nessas obras, visamos a 
analisá-los vinculados à manifestação do duplo em ambas. Por serem tradicionalmente ligados 
a experiências do imaginário ou ao inexplicável, os fatos ditos “sobrenaturais” tendem a 
escapar às percepções e observações “racionais” ou “racionalizantes” da realidade. Desse 
modo, tais questões nos projetam para uma relação subversiva, que coloca em conflito as 
proposições do realismo, fundado no racionalismo. Partindo desses princípios, nossa análise 
também abordará a antecipação da temática da esquizofrenia, traçada, nas duas obras, a partir 
da manifestação do duplo. 

Para compreender a presença do sobrenatural a partir da manifestação do duplo, nos 
pautaremos nas considerações de Nicole Fernandez Bravo a respeito do referido tema. Segundo 
a autora, que possui um verbete intitulado “Duplo” no Dicionário de mitos literários de Pierre 
Brunel, o duplo emerge de duas teses: primeiramente, de uma problematização da 
homogeneidade do ser, o que resulta, principalmente, no questionamento e conflito em relação 
à unidade íntima como algo de caráter harmônico/uniforme. Em segunda tese, o duplo surge 
de dois elementos enigmáticos: a morte e a ânsia de sobreviver a ela, o que faz com que a 
adoração por si mesmo e a aflição perante a morte estejam extremamente ligados. A partir 

                                                           
1 Ao longo do artigo, utilizaremos traduções para o português das duas obras, cujos títulos ficaram, respectivamente, 
como O estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde (também famosamente conhecido, em outras traduções, pelo título O 
médico e o monstro) e O retrato de Dorian Gray (cf. Referências). 
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dessa abordagem, Bravo desenvolve um tópico intitulado “Os monstros de dentro ou o inferno 
íntimo”. Neste tópico, a autora (2005, p. 277) cita a literatura de Stevenson como marco da 
temática do duplo, apresentada na obra popularizada como O médico e o monstro, em uma 
perspectiva que contrapõe, fisicamente, duas faces da essência de um mesmo homem: a 
maldade e a bondade – o que revela, por meio do ser duplicado, a ausência de homogeneidade 
e, por conseguinte, a correspondência à primeira tese proposta pela autora: “um conflito 
psíquico cria o duplo, projeção da desordem intima” (BRAVO, 2005, p. 263). Já no caso da 
narrativa sobrenatural de Wilde, temos a projeção de uma outra face do protagonista em um 
retrato, o qual revela a profundidade íntima do eu heterogêneo (duplo), e a inserção na segunda 
tese mencionada por Bravo: “o problema da morte e o desejo de sobrevivê-la”. Nas palavras da 
autora, “o perigo da inversão de valores vida-morte está representado em The Picture of Dorian 
Gray” (BRAVO, 2005, p. 272). 

Por esse viés, Bravo pontua que o processo de aparecimento do duplo é abordado em 
uma perspectiva de desdobramento, apresentando uma projeção duplicada do “eu”, ou seja, a 
dualidade da pessoa humana: “O mundo é uma duplicata: tudo não passa de aparência, a 
verdadeira realidade está fora, noutro lugar; tudo o que parece ser objetivo é na verdade 
subjetivo, o mundo não é senão o produto do espírito que dialoga consigo próprio” (BRAVO, 
2005, p. 270). 

Dessa maneira, segundo a autora, em traços contextuais, o mito do duplo, no Ocidente, 
está fortemente relacionado à subjetividade, ao ser cunhado a partir da projeção sujeito-objeto, 
no século XVII, em contraponto à perspectiva de unidade vigente anteriormente. Passa-se, a 
partir daí, a considerar a divisão/fragmentação do eu, dando origem a um ser heterogêneo. 
Consequentemente, tal processo apontará para a antecipação da esquizofrenia, tema que seria 
evidenciado somente no século XX, mas que é abordado nas duas obras em análise. A 
esquizofrenia pressupõe transtornos mentais que, muitas vezes, culminam na proliferação de 
identidades, e assim, problematizam a unidade. Tal termo psicológico é usado para representar 
a ideia de divisão da personalidade humana, que pode resultar na personalidade dual, como 
em Dr. Jekyll e em Dorian. Nesse sentido, a esquizofrenia – enraizada pelo conflito e desordem 
íntimos – principia uma ameaça à homogeneidade do caráter humano.  

Para além da relação entre os eventos sobrenaturais tratados nas duas narrativas e a 
esquizofrenia, devemos também considerar a relação existente entre tais eventos e as 
teorizações a respeito das narrativas fantásticas. Para tanto, valemo-nos das considerações de 
Tzvetan Todorov em Introdução à literatura fantástica, Remo Ceserani em O fantástico, e David 
Roas em “La amenaza de lo fantástico”. 

Na perspectiva de Todorov, às vezes somos conduzidos a certos acontecimentos que 
não se permitem justificar pelas “leis do nosso mundo”, ou seja, somos transportados ao 
universo do fantástico, no qual nos encontramos perante certo evento que foge a explicações a 
partir de princípios racionais. Refletindo sobre a existência de tal espécie de evento, o autor 
assinala: 
    

Aquele que o percebe deve optar por uma das duas soluções possíveis: ou se trata de 
uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação e nesse caso as leis do mundo 
continuam a ser o que são; ou então o acontecimento realmente ocorreu, é parte 
integrante da realidade, mas nesse caso esta realidade é regida por leis desconhecidas 
para nós. (...) O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as 
leis naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural (TODOROV, 1975, 
pp. 30-31). 

 
Portanto, a palavra chave para a definição de Todorov acerca do fantástico é “incerteza”: 

a incerteza provocada pela experiência de um evento sobrenatural, e que, devido a isso, se 
relaciona ao mesmo tempo ao real e ao imaginário. Conforme o autor, essa incerteza 
desencadeia a principal condição para que uma narrativa possa ser caracterizada como 
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fantástica: a hesitação do leitor implícito no texto – que pode ou não se estender também aos 
personagens: 

 
“Cheguei quase a acreditar”: eis a fórmula que resume o espírito do fantástico. A fé 
absoluta como a incredulidade total nos levam para fora do fantástico; é a hesitação que 
lhe dá vida. (...) O fantástico implica pois uma integração do leitor no mundo das 
personagens; define-se pela percepção ambígua que tem o próprio leitor dos 
acontecimentos narrados. (...) O fantástico implica portanto não apenas na existência de 
um acontecimento estranho, que provoca hesitação no leitor e no herói; mas também 
numa maneira de ler (TODOROV, 1975, pp. 36-38). 

  
Ceserani também propõe algumas reflexões a respeito em O fantástico. No terceiro 

capítulo da obra, intitulado “Procedimentos formais e sistemas temáticos”, o autor trata de dois 
pontos: os procedimentos narrativos e as abordagens temáticas mais recorrentes no fantástico. 
O primeiro ponto menciona as experiências trazidas pelo fantástico, como: I. a revelação da 
psicologia interior do personagem; II. a participação sentimental do leitor; III. a ambiguidade; IV. 
elementos narrativos, geralmente, em primeira pessoa. Especificamente no item II, Ceserani 
cita a mistura conflituosa de aspectos de terror e humor ancorado nas reflexões de Stevenson, 
que, segundo o autor, é “um grande explorador dos lados obscuros da consciência e da 
dubiedade humana”. Nas palavras de Stevenson, citado por Ceserani: 

 
Há momentos em que a mente não se contenta com a evolução e pede uma 
apresentação mais forte da explicação humana em seu conjunto. (...) Às vezes, esse 
sentimento é produzido pelo espírito de alegria, outras vezes pelo espírito de terror. 
Haverá momentos, de fato, em que refutaremos a idéia de nos contentar com a 
aparência de explicação que tem o nome de ciência, e preferiremos uma imagem 
palpitante qualquer da nossa situação humana, capaz de representar o elemento incerto 
e inquietante no qual habitamos (STEVENSON apud CESERANI, 2006, p. 72). 

 
Já com relação ao segundo ponto, Ceserani pontua as variadas temáticas abordadas 

nas narrativas fantásticas, dentre elas, e sobretudo, a individualidade do sujeito moderno no 
século XIX, que origina obras que buscam representar o “eu”: como auto-afirmação ou dividido. 
Como exemplo do segundo caso, o autor cita os personagens Jekyll e Hyde, que exemplificam 
essas “representações do eu dividido em duas naturezas (...) do eu dividido e alienado que são 
temas específicos da literatura fantástica” (CESERANI, 2006, p. 82). Para Ceserani, 
  

No fantástico, o tema é fortemente interiorizado, e ligado à vida da consciência, das suas 
fixações e projeções. O tema, nos textos fantásticos, se torna mais complexo e se 
enriquece, por meio de uma profunda aplicação dos motivos do retrato, do espelho, das 
muitas refrações da imagem humana, da duplicação obscura que cada indivíduo joga 
para trás de si, na sua sombra. Os textos fantásticos agridem a unidade da subjetividade 
e da personalidade humana, procuram colocá-la em crise (CESERANI, 2006, p. 83). 

 
Tanto em The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde quanto em The picture of Dorian 

Gray, podemos contemplar essa problematização da unidade da subjetividade apontada por 
Ceserani – na primeira narrativa, por meio da projeção da divisão do “eu” em outro 
personagem; na segunda, por meio da mesma projeção em um retrato. Já com relação à 
hesitação apontada por Todorov como condição imprescindível para a manutenção do 
fantástico, todavia, nenhuma das duas obras aqui analisadas oferece essa possibilidade, pois 
em ambas temos a certeza de que o fato sobrenatural está de fato ocorrendo. Não há 
hesitação. 

Para que possamos considerá-las representantes da narrativa fantástica, devemos 
recorrer a outros teóricos que prescindam da exigência apontada por Todorov. Nesse sentido, 
temos as reflexões apresentadas por Roas em “La amenaza de lo fantástico”. Ainda que o foco 
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de sua atenção seja a narrativa fantástica do século XX, em especial manifestada na América 
Latina, as considerações feitas por Roas são bastante adequadas para a análise aqui proposta, 
principalmente por tratar do questionamento das interpretações “racionalizantes” da realidade. 
Para o autor, o principal elemento a caracterizar uma narrativa como fantástica é a inserção de 
um acontecimento inexplicável em um ambiente em que tudo pode ser aparentemente 
explicado racionalmente, independente de haver ou não hesitação. Assim, guia suas reflexões o 
efeito de inquietação gerado em uma realidade racionalmente explicável por um 
acontecimento que escapa à razão:  
 

para que la historia narrada sea considerada fantástica, debe crearse un espacio similar 
al que habita el lector; un espacio que se verá asaltado por un fenómeno que trastornará 
su estabilidad. Es por eso que lo sobrenatural va a suponer siempre una amenaza para 
nuestra realidad, que hasta ese momento creíamos gobernada por leyes rigurosas e 
inmutables. El relato fantástico pone al lector frente a lo sobrenatural, pero no como 
evasión, sino, muy al contrario, para interrogarlo y hacerle perder la seguridad frente al 
mundo real (ROAS, 2001, p. 8). 

 
Essa “perda da segurança frente ao mundo real” pode ser constatada nas duas obras 

aqui analisadas. Nesse sentido, ambas quebram com o pressuposto do realismo formal de uma 
adequação da narrativa literária à realidade, já que envolvem acontecimentos que não se 
encaixam na mesma – ou, pelo menos, à realidade construída a partir do racionalismo. 

Em The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, o fenômeno sobrenatural é constatado 
aos poucos, pois a narrativa é construída de modo a parecer que Jekyll e Hyde são duas 
pessoas diferentes. Isso fica claro na caracterização dos dois personagens:  

 
Um homem grande de seus cinquenta anos, bem construído, de expressão astuciosa, 
mas com todos os sinais de caráter e bondade (STEVENSON, 2011, p. 173). 
 
Mr. Hyde era pálido e nanico, dava impressão de ter alguma deformidade, sem que 
entretanto houvesse alguma anomalia que pudesse ser apontada, tinha um sorriso 
desagradável (STEVENSON, 2011, p. 169). 

 
Podemos compreender, a partir destes fragmentos, o contraste e a dualidade do 

personagem em uma fisionomia que contempla o benevolente, e outra que contempla o 
malévolo. São duas faces de um mesmo personagem, apontando para a projeção do duplo: 
dois lados contraditórios de uma mesma consciência que, por vias sobrenaturais, se divide em 
dois corpos, refletindo a divisão de sua essência boa e má: o médico e o monstro.  

Tal divisão se relaciona ao fato de Dr. Jekyll, o médico, enxergar prazer em certas 
atividades mundanas, passando a desfrutar delas de forma oculta, para não afetar sua posição 
social. A partir de então, o caráter a princípio bondoso do personagem já não se sustenta: suas 
ações apontam para intenções maldosas e até criminosas, revelando a existência de sua 
dualidade: 

 
passei a ocultar meus prazeres, e quando, após anos de reflexão, comecei a olhar ao 
redor e avaliar meu progresso e minha posição no mundo, já estava seriamente 
comprometido com uma vida dupla.  (...) eu separava em mim essas esferas de ação do 
bem e do mal que dividem e compõem a natureza dual do homem. (...) A cada dia, e a 
partir dos dois lados da minha inteligência, o moral e o intelectual, fui me encaminhando 
aos poucos para perto daquela verdade cuja descoberta parcial havia me condenado a 
tão pavorosa ruína: a de que o homem não é verdadeiramente um, mas 
verdadeiramente dois (STEVENSON, 2011, pp. 225-226). 

 
Para poder manter a vida dupla, Dr. Jekyll cria uma droga que permite a divisão de sua 

personalidade em dois corpos distintos. O elemento científico que envolve a criação da droga 
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aponta para uma possível explicação do fato sobrenatural presente na narrativa, mas a ameaça 
a uma compreensão racional do mundo é mantida, pois nenhum avanço científico torna 
possível a divisão de um indivíduo em dois: 

 
Consegui formular uma droga através da qual esses poderes seriam destronados de sua 
supremacia, de modo que uma segunda forma e semblante os substituíssem, não 
menos naturais para mim, porque seria a expressão e exibiriam a marca dos elementos 
mais baixos da minha alma (STEVENSON, 2011, p. 228). 

 
Apesar de a substância transformar Dr. Jekyll em Mr. Hyde, o “monstro” 

progressivamente toma posse total do “médico”, tanto em corpo quanto em alma. De certa 
forma, isso evidencia a impossibilidade da dissociação de personalidades diversas em um 
mesmo indivíduo, e a afirmação de que não existe individualidade homogênea, conforme 
refletimos anteriormente. Caminhando para o desfecho da narrativa, Jekyll/Hyde vê-se 
impossibilitado de continuar sustentando sua condição, e encontra apenas no suicídio a 
solução para se livrar de seus tormentos.  

Já na obra de Wilde, desde o início da narrativa temos a manifestação explícita do 
sobrenatural – também ligado a dois planos da personalidade humana. O protagonista, Dorian, 
é retratado em uma pintura e, ao deparar-se com sua beleza e jovialidade ali pintadas, expressa 
o desejo absurdo de permanecer eternamente jovem, e de o retrato envelhecer em seu lugar: 

 
Como é triste! Eu vou ficar velho, horrível, pavoroso. E este quadro permanecerá jovem, 
para sempre. Não envelhecerá um dia além deste dia específico de junho... Ah, se fosse 
o contrário! Se fosse eu a permanecer jovem para sempre, se fosse o quadro a 
envelhecer! Eu daria... eu daria tudo por isso! É isso mesmo, não há nada neste mundo 
que eu não daria em troca! Daria até mesmo minh’alma! (WILDE, 2010, p. 43). 

 
De maneira inexplicável, o desejo é atendido. Ao notar a primeira alteração sofrida pelo 

retrato, Dorian, a princípio, movido por uma interpretação racional da realidade, tenta negar-se 
a acreditar no absurdo diante de seus olhos: 

 
Ao girar a maçaneta da porta, o olho foi bater no retrato pintado por Basil Hallward. 
Recuou sobressaltado, como se surpreso. Em seguida, entrou no quarto e parecia algo 
intrigado. Depois de liberar a botoeira do casaco, pareceu hesitar. Por fim, voltou, foi até 
o quadro, examinou-o. À luz tênue, suspensa, que se debatia nas cortinas de seda cor de 
creme, o rosto apareceu, a ele, algo mudado. A expressão parecia diferente. Havia, dir-
se-ia, na boca, um toque de crueldade. Com certeza, era estranho. (...) A luz do dia, 
tremulante, ardente, exibiu-lhe as linhas da crueldade ao redor da boca, com a clareza 
de quem olha o espelho depois de ter cometido algo terrível (...). De repente, chispou-lhe 
a mente o que dissera no ateliê no dia em que Basil Hallward acabara o quadro. Claro, 
lembrava-se muito bem. Manifestara um desejo louco para que ele permanecesse jovem 
e o retrato envelhecesse. (...) Não fora, então, o desejo satisfeito? Não, coisas assim são 
impossíveis; monstruoso, parece, até mesmo pensar nelas (WILDE, 2010, pp. 121-122). 

 
Com o desenvolvimento da narrativa, todavia, as possibilidades de racionalização são 

abandonadas, pois as mudanças no retrato se fazem muito evidentes, e a aparência de Dorian 
permanece sempre a mesma. Diferente daquilo que ele desejara, no entanto, as alterações na 
pintura não refletem apenas seu envelhecimento, mas também, e principalmente, a 
monstruosidade de sua alma. Se, na novela de Stevenson, Mr. Hyde torna-se a corporificação da 
parte má de Dr. Jekyll, no romance de Wilde, o retrato atua como corporificação da alma de 
Dorian Gray. 

Como o retrato torna-se cada vez mais grotesco a cada nova atitude vil do personagem, 
ele o esconde, para poder gozar de sua beleza imutável de maneira inconsequente. Dessa 
forma, as ações perversas de Dorian tornam-se cada vez mais notórias e incontroláveis, assim 
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como as alterações no retrato, pois a crueldade do personagem respinga na tela e modifica sua 
face. Tais mudanças são percebidas com pavor por Basil Hallward, o autor do retrato, anos 
depois de pintá-lo: 

  
Uma exclamação de horror irrompeu dos lábios do pintor, quando viu, à luz penumbrosa, 
aquele rosto repugnante que, ali na tela, sorria para ele, em escarninho. Algo naquela 
expressão encheu-se de revolta e repulsa. Céus! O rosto que via era mesmo o de Dorin! 
(WILDE, 2010, p. 199).  

 
Esse é, provavelmente, o momento da narrativa em que a monstruosidade do 

protagonista atinge seu ápice. Ao dar-se conta de que revelou seu segredo hediondo para o 
autor do quadro, e movido por uma raiva incontida, Dorian acaba por assassinar Basil Hallward, 
revelando de forma evidente o caráter do monstro cuja fisionomia é visível apenas na pintura:  

 
Dorian Gray olhou para o quadro e, de repente, tomou-o um sentimento de ódio por Basil 
Hallward, como se fora insinuado pela imagem na tela, sussurrado a seus ouvidos por 
aqueles lábios escarninhos. As loucas paixões de um animal perseguido revolveram-lhe 
no interior e ele abominou o homem ali sentado à mesa, mais do que jamais abominara 
algo na vida. Alucinado, olhou ao redor. Em cima da arca pintada, diante dele, algo 
reluzia. O olho foi até lá. Dorian sabia o que era; era a faca que trouxera para cima, 
alguns dias atrás (...) Devagar, caminhou naquela direção e, ao fazê-lo, passou por 
Hallward. Assim que chegou atrás dele, apanhou a faca, virou-se. Hallward mexeu-se na 
cadeira, como se fosse levantar-se. Rápido, Dorian avançou, cravou a faca na veia 
espessa que passa atrás do ouvido, apertou a cabeça daquele homem contra a mesa e 
estocou, estocou (WILDE, 2010, p. 202). 

 
Por fim, vendo-se diante do mesmo impasse vivido por Dr. Jekyll, Dorian vê-se obrigado 

a cometer suicídio para matar seu duplo: ao ferir a imagem grotesca do retrato, o personagem 
acaba ferindo a si próprio, dando cabo da vida de ambos – o que ressalta, uma vez mais, o 
caráter sobrenatural dos acontecimentos apresentados na narrativa: 

 
Dorian olhou em volta, viu a faca com que apunhalara Basil Hallward. Limpara-a diversas 
vezes, até deixá-la sem nem única mancha sequer (...) E, do mesmo modo com que 
matara o pintor, mataria a obra do pintor e tudo o que ela significava. Mataria o passado 
e, logo que aquilo morresse, ele estaria livre. Mataria aquela vida-espírito, monstruosa, e, 
sem seus conselhos e repulsivos, ele alcançaria a paz. Dorian agarrou o objeto e 
esfaqueou o quadro. Ouviu-se um grito e um baque (...). Ao entrarem, encontraram, 
pendurado na parede, um retrato esplêndido: o patrão, tal como estava na última vez em 
que o viram, era toda a maravilha daquela juventude e beleza singulares. No chão, 
deitado, de fraque, um homem morto, com uma faca no coração. Encarquilhado, 
enrugado, horrendo de fisionomia. Depois de examinarem-lhe os anéis, só então, 
reconheceram-no (WILDE, 2010, pp. 282-283). 

 
Em ambas as obras, portanto, deparamo-nos com eventos sobrenaturais que não se 

permitem explicar por vias racionais. Resultantes da manifestação do duplo nas narrativas, o 
desdobramento da face maldosa de Dr. Jekyll em Mr. Hyde, e a concretização da alma de 
Dorian Gray em seu retrato, atuam como elemento fantástico. Recuperando as reflexões de 
David Roas, observamos que, 
 

Basado (...) en la confrontación de lo sobrenatural y lo real dentro de un mundo ordenado 
y estable como pretende ser el nuestro, el relato fantástico provoca – y, por tanto, refleja 
– la incertidumbre en la percepción de la realidad diferente a la nuestra, conduce, por un 
lado, a dudar acerca de esta última y, por otro, y en directa relación con ello, a la duda 
acerca de nuestra propria existencia: lo irreal pasa a ser concebido como real, y lo real, 
como posible irrealidad. Así, la literatura fantástica nos descubre la falta de validez 
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absoluta de lo racional y la possibilidad de la existencia, bajo esa realidad estable y 
delimitada por la razón en la que habitamos, de una realidad diferente e incomprensible, 
y, por lo tanto, ajena a esa lógica racional que garantiza nuestra seguridad y nuestra 
tranquilidad. En definitiva, la literatura fantástica pone de manifesto la relativa validez 
del conocimiento racional al iluminar una zona de lo humano donde la razón está 
condenada a fracasar (ROAS, 2001, p. 9). 

 
 Essa “incerteza” que abala um mundo aparentemente “ordenado e estável” faz-se 
presente em The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde e The picture of Dorian Gray, e a 
entendemos aqui como elemento que problematiza uma explicação racional do mundo, 
abalando os pressupostos realistas. Ainda que na primeira narrativa tenhamos a menção ao 
elemento científico como justificativa para o surgimento do sobrenatural, continuamos, como 
no caso da segunda, com a impressão de desconforto causada pela consciência de que, 
segundo nossa percepção racionalizante da realidade, nenhum indivíduo é capaz de dividir-se 
fisicamente em dois, e tampouco é possível que as ações do tempo sobre nosso corpo ou a 
essência de nossa alma sejam apreendidas em um retrato.  
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Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: O realismo formal é um conceito identificado por Ian Watt (1957) 
como uma das principais características relacionadas ao surgimento do 
romance. Essa forma se difere de anteriores por narrar experiências individuais 
num contexto temporal e espacial precisos, com o objetivo de constituir uma 
“reprodução” da realidade. Alguns dos primeiros autores a desenvolver essa 
estética foram os ingleses Daniel Defoe, Samuel Richardson e Henry Fielding. 
Contemporâneos a eles, os irlandeses Laurence Sterne e Jonathan Swift se 
opunham ao método, quebrando, por exemplo, a cronologia meticulosa. Assim, 
abriram caminho para seus sucessores no romance moderno, como os 
também irlandeses James Joyce, que efetuou uma revolução na literatura com 
Ulysses (1922), e Samuel Beckett, a princípio influenciado por Joyce. Com a 
finalidade de identificar elementos da literatura beckettiana que se opõem à 
estética do realismo formal, este trabalho apresentará uma leitura do romance 
Molloy (1951), expondo a descrição incerta de tempo e espaço, o olhar voltado 
para as reflexões interiores do narrador, e a confusão/perda de sentido da 
narrativa. Servirão como suporte as reflexões sobre Beckett apresentadas por 
Fábio de Souza Andrade e Ana Helena Souza, entre outros.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: realismo formal; romance moderno; Molloy. 

 
 
 Em A ascensão do romance (1957), Ian Watt reflete sobre o surgimento do gênero 
romanesco relacionando-o a uma proposta estética por ele denominada de “realismo formal”. 
Essa estética é considerada pelo autor como a principal característica do novo gênero, 
estabelecendo-se como a diferença crucial entre as obras dos romancistas do início XVIII e a 
ficção precedente – em que se buscava mostrar o herói como representante do coletivo, de 
uma nação, e que, via de regra, repetia enredos cristalizados (muitas vezes de raízes 
mitológicas) – em todas as suas composições. A partir do surgimento da nova estética, os 
enredos passam a girar mais em torno do cotidiano dos personagens, que, por sua vez, ganham 
uma descrição mais particularizante, com o objetivo de se alcançar certa equivalência entre a 
experiência do indivíduo e sua representação na literatura: “O enredo envolveria pessoas 
específicas em circunstâncias específicas, e não, como fora usual no passado, tipos humanos 
genéricos atuando num cenário basicamente determinado pela convenção literária adequada” 
(WATT, 2010, p. 16). 
 Os primeiros autores a desenvolver essa estética foram os ingleses Samuel Richardson, 
Henry Fielding e Daniel Defoe. Richardson, por exemplo, leva seus leitores a uma situação 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 

ISBN: 978-85-88753-26-6  111122229999    

temporal precisa, apresentando os fatos narrados com informações tais como datas exatas, o 
dia da semana e, muitas vezes, até o horário. Isso acontece, por exemplo, no romance Clarissa, 
na carta que informa o falecimento da personagem: quinta-feira, 7 de setembro às dezoito 
horas e quarenta minutos (WATT, 2010, p. 26). Já Fielding, para atestar sua fidelidade à 
realidade por meio da particularização de situações, valia-se, por exemplo, de almanaques para 
certificar-se da precisão dos dados históricos informados em suas narrativas, e de material 
contemporâneo para escolher os nomes de seus personagens. Watt menciona, por exemplo, 
alguns nomes que o escritor teria retirado de “uma relação de assinantes da edição de 1724 da 
History of his own time [História de seu tempo], de Gilbert Burnet” (WATT, 2010, p. 21). 
 Defoe também priorizava a acuidade na descrição dos fatos narrados. No trecho 
destacado a seguir, por exemplo, temos um relato minucioso do momento em que o 
personagem Robinson Crusoé, no romance de mesmo nome, é vítima de um naufrágio: 
 

A onda que caiu sobre mim subitamente envolveu-me em sua própria, a uns sete ou oito 
metros de profundidade, e outra vez senti-me arrastado com uma força e uma 
velocidade espantosa por um longo trecho em direção à praia; mas prendi a respiração e 
forcei-me para continuar nadando para frente com todas as minhas forças. Estava 
prestes a estourar de tanto prender a respiração, quando, senti-me subir, notei com alívio 
imediato que minha cabeça e mãos rompiam a superfície da água; embora não 
conseguisse me manter assim sequer por dois segundos, isso me aliviou enormemente, 
dando-me fôlego e coragem. Novamente o mar me cobriu por um bom tempo, mas não 
tanto que não pudesse agüentar; e sentindo que a força da água morria e começava a 
refluir, nadei contra o repuxo das ondas e tornei a tocar o fundo com os pés. Durante 
alguns momentos fiquei parado para recuperar o fôlego, enquanto a água baixava; 
firmei-me então nos calcanhares e disparei em direção à praia com toda a força que 
ainda me restava. Mas nem isso me livrou da fúria do mar, que tornou a desabar sobre 
mim, e por mais duas vezes fui erguido pelas ondas e carregado para frente como antes, 
pois a praia era muito plana (DEFOE, 1996, p. 53). 

 
 A técnica de Defoe mostra a riqueza de detalhes. O narrador relata o acontecimento de 
maneira acurada, como se pudéssemos realmente ver o acontecido. Na verdade, a precisão é 
tanta que nos faz até duvidar do que ele narra. A intenção de Defoe de criar uma aproximação 
com a realidade por meio da precisão de detalhes acaba gerando o efeito contrário: em uma 
situação de naufrágio como a vivida pelo personagem Robinson Crusoé, o desespero e a 
agonia, a dificuldade para conseguir ir à superfície para respirar, provavelmente impediriam a 
construção de uma narrativa tão minuciosa. 
 Contemporâneos aos três autores ingleses vinculados por Watt ao realismo formal, 
temos os irlandeses Jonathan Swift e Laurence Sterne, que se opõem à proposta estética 
predominante em sua época. Ambos os autores procuram, cada um à sua maneira, romper 
com os pressupostos realistas em sua ficção. No caso de Swift, declaradamente misantropo, 
tomamos a liberdade de não contemplar seu romance mais famoso, As viagens de Gulliver, 
para tratar da Modesta proposta para evitar que as crianças da Irlanda sejam um fardo para os 
seus pais ou para o seu País (1729), obra de curta extensão que constitui uma paródia ácida de 
um texto argumentativo, de teor científico. Diante do problema da superpopulação e da miséria 
vivida em seu país, o autor apresenta, no texto em questão, a proposta absurda de que as 
crianças sejam criadas para o abate e consumo, como se fossem gado: 
 

A proposta que, portanto humildemente ofereço à apreciação do Público, é que das 
cento e vinte Mil Crianças já calculadas, vinte Mil fossem reservadas para a Reprodução, 
das quais uma quarta parte apenas fosse de Machos; o que é mais do que admitimos 
para as Ovelhas, Bovinos ou Suínos, e meu argumento é que estas Crianças raramente 
são fruto do Matrimônio, Circunstância não muito levada em conta por nossos 
Selvagens, um Macho sendo portanto suficiente para servir a quatro Fêmeas. Que as 
cem Mil restantes fossem, com a Idade de um ano, colocadas à Venda para pessoas de 
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Bem e Fortuna em todo Reino (...). Uma criança daria dois Pratos numa Recepção para 
Amigos e, jantando a Família a sós, o quarto dianteiro ou traseiro daria um Prato 
razoável, e temperado com um pouco de Pimenta ou Sal ficaria muito bom Fervido no 
Quarto Dia, principalmente no inverno (SWIFT, 1993, p. 11). 

 
 Swift vale-se da ironia, da paródia, e da falta de compromisso com a verossimilhança 
para satirizar a eficiência do racionalismo. Dessa forma, atinge também a estética do realismo 
formal, com sua forma sistematizada de relatar as experiências e de compreender a realidade 
de maneira racional. 
 Quanto a Laurence Sterne, seu romance intitulado A vida e as opiniões do cavalheiro 
Tristram Shandy (1760-1767) é ainda mais ousado no que diz respeito à recusa do realismo 
formal. O autor propõe uma paródia do modelo de romance escrito por seus contemporâneos, 
brincando com a ordem cronológica da narrativa, questionando a equivalência entre a vida real 
e o texto literário, fazendo diversas digressões e empregando a metanarrativa para refletir 
sobre sua própria escrita. No trecho reproduzido a seguir, por exemplo, marcado por uma ironia 
amarga, o narrador Tristram Shandy, além de empregar uma linguagem intencionalmente 
complexa e uma erudição exagerada, apresenta uma longa digressão que acaba deixando em 
segundo plano a informação que, a princípio, pretendia fornecer – os dados de seu nascimento: 
 

A cinco de novembro de 1718, que, para a época fixada, estava tão perto dos nove 
meses do calendário quanto qualquer marido teria podido razoavelmente esperar, – eu, 
Tristram Shandy, Cavalheiro, fui trazido a este vil e calamitoso mundo nosso. – Gostaria 
antes de ter nascido na Lua, ou em qualquer dos planetas (exceto Júpiter ou Saturno, 
porque nunca pude suportar clima frio), pois não é de esperar fosse eu dar-me pior em 
qualquer um deles (embora não responda por Vênus) do que neste nosso vil e sujo 
planeta, – o qual, em plena consciência e com a devida vênia se diga, julgo eu tenha 
sido feito dos frangalhos e aparas dos demais;  – não que o planeta não sirva bem a 
quem nele possa ter nascido para herdar um grande título ou grandes propriedades; ou 
possa, de algum modo, dar um jeito de ser chamado a exercer cargos públicos e 
empregos aureolados de dignidade ou poder; – este porém não é o meu caso; – e por 
isso cada um falará da feira de acordo com o que nela tiver vendido; – pelo que de novo 
afirmo ser este um dos mundos mais vis jamais feitos; – pois posso verdadeiramente 
dizer que, desde a primeira hora em que nele respirei até agora, em que mal posso 
respirá-lo por causa de uma asma apanhada por ter patinado contra o vento em 
Flandres; – tenho sido contínuo joguete daquilo a que o mundo chama fortuna (STERNE, 
1984, p. 52). 

 
 Em outros momentos, Shandy oferece uma cômica reflexão sobre o desenvolvimento de 
sua narrativa, como no trecho a seguir, no qual, por meio de desenhos, o personagem-narrador 
reflete sobre a linearidade do texto que está produzindo, em uma clara satirização dos 
pressupostos ligados ao realismo formal: 

 
Começo agora a avançar bastante na minha obra; e com a ajuda de uma dieta 
vegetariana, acompanhada de umas sementes frias, não tenho dúvida de que 
conseguirei ir adiante com a história do meu tio Toby, e com a minha própria, seguindo 
uma linha razoavelmente reta. Assim, 
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Estas foram as quatro linhas que segui no meu primeiro, Segundo, terceiro e quarto 
volumes. – No quinto, fui muito bem, – sendo esta a linha precisa que nele descrevi: 

 
 
 

 
 
 

(STERNE, 1984, pp. 461-462). 
 
 Seguindo a proposta questionadora de Swift e Sterne, alguns escritores do século XX 
podem ser apontados como “herdeiros” de sua estética. Dentre eles, destacamos aqui outros 
dois irlandeses, James Joyce e Samuel Beckett, que desempenharam papel fundamental no 
desenvolvimento do romance moderno. 
 Ulysses, o romance mais conhecido de Joyce, considerado um divisor de águas na 
história da literatura do século XX, é composto por dezoito capítulos, e cada um deles é 
desenvolvido com uma técnica narrativa diferente – o que já marca a quebra da adequação 
“ficção/realidade” pretendida pelo realismo formal: Joyce, assim como Sterne já o vinha 
ensaiando, promove o desmonte do mecanismo ficcional, para fazer de Ulysses um romance 
que se assume enquanto obra de ficção, e não espelho da realidade. Todo o romance, em suas 
mais de mil páginas (a depender da edição), contempla apenas um dia na vida do protagonista 
Leopold Bloom, o que também coloca em xeque a equivalência entre ficção e realidade 
proposta pela estética realista. Devemos observar, ainda, que Joyce foi provavelmente o escritor 
mais importante para o desenvolvimento da técnica do fluxo de consciência. No último capítulo 
do romance, Joyce estende o monólogo interior de Molly Bloom por aproximadamente 
cinquenta páginas, sem empregar qualquer tipo de pontuação. Ainda que o objetivo seja tentar 
“captar” a desordem das ideias e pensamentos que se sobrepõem na intimidade da 
personagem, da forma como possivelmente ocorre “na realidade”, o mergulho numa espécie de 
“inconsciente” – em detrimento de uma percepção mais “racionalizante” – torna evidente o 
distanciamento com a proposta estética do realismo formal: 
 

Sim porque ele nunca fez uma coisa dessas de me pedir café na cama com dois ovos 
desde o hotel City Arms quando ele ficava fingindo que ficava de cama com uma voz de 
doente posando de príncipe pra se fazer de interessante praquela velha coroca da 
senhora Riordan que ele achava que tinha bem na palma da mão e ela não deixou nem 
um tostão pra gente tudo pras missas pra ela e a alma dela maior mãodevaca do mundo 
sempre foi tinha medo até de gastar 4p pro álcool metilado dela me contando todas as 
mazelas dela ela tinha era muito blablá sobre política e os terremotos e o fim do mundo 
deixa a gente se divertir um pouquinho antes Deus que ajude o mundo se todas as 
mulheres fossem do tipo dela (JOYCE, 2012, p. 1037). 

 
 Em muitas passagens do romance, o fluxo de consciência aparece relacionado a certa 
falha de comunicação e da linguagem. Conforme Declan Kiberd, o recurso à exploração interior 
dos personagens é consequência de sua incapacidade de expressão ou articulação quando 
envolvidos em interações sociais: “Os monólogos interiores do Ulysses permitiram a Joyce 
contrastar a riqueza da vida imaginativa de um indivíduo com a pobreza de suas relações 
sociais (...). Os sentimentos mais profundos raramente são partilhados e com frequência são 
vividos por pessoas que estão sós” (KIBERD, 2012, p. 41). 
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 Essa “falha na comunicação” contemplada em Joyce será adotada por Samuel Beckett 
como tema principal de toda a sua obra. A princípio muito influenciado pelo autor de Ulysses – 
o exemplo mais evidente é o romance Murphy –, Beckett encontra uma dicção própria ao 
amadurecer sua escrita, distanciando-se de Joyce. Segundo ele próprio, Joyce tem o controle de 
cada linha ou palavra de seu texto, usa as palavras a seu favor e administra seus escritos com 
perfeição. Em Beckett, ao contrário, aborda-se o fracasso: a falha, o menos, a impotência. Seus 
narradores são incumbidos da simples missão de narrar e falham. Presos a um mundo 
desconfigurado, longe das formas ideais e bem estruturadas da sociedade, tais narradores são 
condenados a um constante vagar e não conseguem se encontrar. 
 Um dos romances do autor em que essa caracterização se faz visível é Molloy. Tendo 
apenas a sombra de um nome para se apoiar, sem família, sem identidade, o que o narrador 
homônimo do romance tem a oferecer é seu corpo mutilado e uma memória falha, não 
conseguindo nos dizer efetivamente por onde andou, para onde vai, ou mesmo quem ele 
próprio é. O corpo mutilado, a princípio, anda somente com ajuda de muletas. Com o 
desenvolvimento da narrativa, essa condição se agrava, e ao final Molloy só pode usar seus 
pulsos para se arrastar. Há uma correspondência entre a incapacidade de narrar (mutilação do 
texto) e a incapacidade de se locomover (mutilação do corpo). Como observa Ana Helena Souza, 
“há um trajeto a ser percorrido que leva, por um lado, a uma degradação física cada vez maior; 
por outro, à difícil busca de recuperação da memória e das experiências que constituíram seu 
próprio eu” (SOUZA, 2007, p. 8). 
 Uma das principais marcas ligadas ao problema da comunicação em Molloy – 
principalmente em sua primeira parte – é a impossibilidade de se explorar a memória. As 
lembranças e recordações do narrador são extremamente vagas, e o enganam 
constantemente. Suas afirmações são geralmente seguidas de contradições, e a palavra 
“talvez” age como ponto base para a história que ele tenta contar. Podemos destacar essa 
impossibilidade de se acessar a memória clara e precisamente como uma das principais 
diferenças existentes entre Molloy e a proposta do realismo formal. A descrição detalhada 
tendo por objetivo a verossimilhança, o processo que se supunha sempre fiel – e nunca falho – 
da memória, são totalmente descartados por Beckett. Molloy raramente consegue terminar 
suas descrições, e nunca consegue afirmar com certeza o que aconteceu em determinada 
situação, sempre apresentando dúvidas. No trecho transcrito a seguir, por exemplo, o 
personagem trava uma confabulação sofrível com um (possível) delegado, evidenciando tanto 
sua falta de memória quanto sua confusão e dificuldade para se comunicar: 
 

E de repente me lembrei do meu nome, Molloy. Me chamo Molloy, gritei, de supetão, 
Molloy, isto me veio agorinha. Nada me obrigava a fornecer essa informação, mas a 
forneci, esperando sem dúvida causar prazer. Me deixaram ficar com o chapéu, me 
pergunto por quê. É o nome da sua mãe, disse o delegado, devia ser um delegado. 
Molloy, eu disse, me chamo Molloy. Este é o nome da sua mãe?, disse o delegado. 
Como?, eu disse. Você se chama Molloy, disse o delegado. Sim, eu disse, isto me veio 
agorinha. E a sua mãe?, disse o delegado. Eu não compreendia. Ela também se chama 
Molloy?, eu disse. Sim, disse o delegado. Fiquei pensando. Você se chama Molloy, disse o 
delegado. Sim, eu disse. E a sua mãe, disse o delegado, ela também se chama Molloy? 
Fiquei pensando. Sua mãe, disse o delegado, ela se chama –. Deixe-me pensar!, gritei. 
Enfim imagino que tenha se passado assim. Pense, disse o delegado. Mamãe, ela se 
chamava Molloy? Provavelmente (BECKETT, 2007, p. 43). 

 
 Diferente das obras inscritas na proposta do realismo formal, que se voltavam 
objetivamente para o espaço exterior aos personagens, Beckett se concentra no interior de seus 
narradores. A minuciosa descrição realista acerca do ambiente não existe em Molloy: o olhar se 
volta para acontecimentos recorrentes, reflexões contidas, memórias gastas que falham, tudo 
abarcado pela mente do narrador. Em determinados momentos, quando se propõe a descrever 
um espaço, Molloy pode até articular bem a linguagem, mas ao fim não consegue dizer se o 
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que descreveu é mesmo real, revelando sempre o peso de sua subjetividade sobre a narrativa – 
e consequentemente descartando a pretensa imparcialidade realista: 
 

Era numa estrada de uma nudez impressionante, quero dizer, sem sebes nem muros 
nem qualquer tipo de borda, no campo, pois em pastos imensos vacas mastigavam, 
deitadas e em pé, no silêncio do anoitecer. Estou inventando um pouco talvez, 
embelezando talvez, mas no geral era assim (BECKETT, 2007, p. 25). 

 
 Na segunda parte do romance, encontramos um narrador com características 
diferentes: trata-se de Moran, uma espécie de investigador que recebe a missão de procurar por 
Molloy. Moran é um homem que gosta de se vestir impecavelmente, e que tem um apego às 
precauções. Inicialmente, sua narrativa se enquadra perfeitamente nos pressupostos da 
estética realista, oferecendo um emprego adequado da linguagem e informações precisas, 
como observa Ana Helena Souza: 
 

Em muitos aspectos, a segunda parte vai sendo construída de acordo com as 
convenções de plausibilidade e verossimilhança dominantes na ficção realista. Há o 
ordenamento linear de tudo o que se passou, a caracterização de pensamentos e ações 
com poucas elipses, sempre anunciadas e justificadas (SOUZA, 2007, p. 16). 

 
 Porém, a partir do momento em que Moran se distancia de sua cidade, de sua casa, da 
sociedade a que está habituado, e sai em busca de Molloy, toda a sua vivência de homem da 
sociedade, sutil, objetivo e claro, se modifica. O personagem começa a mudar fisicamente, suas 
pernas começam a endurecer, e a locomoção logo se torna sofrível para ele. Da mesma forma 
como víamos acontecer com Molloy, a mutilação física de Moran também é metáfora para a 
mutilação de sua linguagem: a partir de determinado ponto, ele já não consegue mais nomear 
e significar o mundo ao seu redor com precisão. Torna-se um narrador tão confuso quanto o 
narrador da primeira parte do romance, como podemos observar no seguinte trecho: 
 

Os pastos, apesar das chuvas torrenciais, eram de uma pobreza enorme e semeados de 
rochedos. Só o capim comum crescia ali em abundância e uma estranha gramínea azul 
e amarga, imprópria para alimentar o gado, mas à qual se adaptavam bem ou mal o 
burro, a cabra e a ovelha negra. De onde Ballyba tirava sua opulência? Vou lhes dizer. 
Não, não direi nada. Nada. 
Então aí está uma parte do que eu achava que sabia sobre Ballyba ao partir. Me 
pergunto se não estava confundindo com outro lugar (BECKETT, 2007, p. 185). 

 
 Dessa forma, a narrativa de Moran pode ser entendida como representativa da 
transição da estética realista para outra proposta estética, em que a acuidade é substituída 
pela perda da memória e da referência, e a precisão descritiva e supostamente imparcial é 
substituída pelo peso de uma subjetividade fragmentada, resultando em seu texto confuso. 
Herdeiro das problematizações instauradas por autores como Sterne e Swift, e continuadas por 
Joyce, Beckett, por meio de sua narrativa em escombros, apresenta um questionamento dos 
pressupostos do realismo formal. 
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BUSCANDO A SIGNIFICAÇÃO E BUSCANDO A SIGNIFICAÇÃO E BUSCANDO A SIGNIFICAÇÃO E BUSCANDO A SIGNIFICAÇÃO E     
A ESCUTA DO INTERTEXTO NA A ESCUTA DO INTERTEXTO NA A ESCUTA DO INTERTEXTO NA A ESCUTA DO INTERTEXTO NA 
LITERATURA BRASILEIRA: LITERATURA BRASILEIRA: LITERATURA BRASILEIRA: LITERATURA BRASILEIRA: 

LITERATURA NATIVA, LITERATURA NATIVA, LITERATURA NATIVA, LITERATURA NATIVA,     
LITERATURA INDÍGENALITERATURA INDÍGENALITERATURA INDÍGENALITERATURA INDÍGENA    

    
    

Geisi M. Rodrigues (CESUMAR) 
Sinclair P. Casemiro (UNESPAR/Associação Indígena Arandu Aty-Ara) 

 Olívio Jekupé (Núcleo dos Escritores e Artistas Indígenas) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Trata-se de uma apresentação intertextual realizada por três 
estudiosos – um deles escritor indígena, outra, uma Psicóloga com formação 
em Psicanálise e ainda outra, estudiosa em Letras, sobre a escuta do indígena 
em nossa Literatura, a significação de sua fala enquanto autônomo, tendo 
como fio condutor o tema “Intertextos da Literatura Indígena e Literatura 
Nativa”. Especialmente explicitando a Literatura Nativa, reconhecida como o 
espaço por excelência dos escritores indígenas, com a fala do escritor indígena 
que criou essa denominação de Literatura Nativa: Jekupé. Com a Constituição 
de 1988, democrática, os indígenas tiveram autonomia, vez que, 
anteriormente a ela, eram considerados tutelados pelo Estado através da 
FUNAI. Portanto, passaram, muito tardiamente, embora, a ter o 
reconhecimento  como sujeitos históricos, livres para viverem sua cultura, 
língua e literatura em sua diversidade. Mas, apesar do atraso dessa 
emancipação legal, ainda,vergonhosamente, precisa ser assumida pela nossa 
sociedade conservadora e antidemocrática na sua vivência cotidiana. É algo 
que se vai construindo, não está posto, pois essa sociedade se desenha, ainda, 
para o indígena, autoritária e ignara, não emancipada, sem a polifonia que a 
Democracia exige, no contexto geral de sua formação, destarte  vivendo o 
século XXI, das supostas liberdades e direitos humanos universais.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: escuta; Literatura Indígena; Literatura Nativa. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
    

O 2o. Encontro Diálogos literários: um olhar para a diversidade, do ano de 2013, abriu-
nos a oportunidade de apresentar, dentro da nossa Literatura, uma necessidade urgente: a voz 
e a presença do indígena, de suas produções. O espaço literário, porque prenhe de 
significações, de rupturas é também prenhe do diverso, do novo, de alteridade (MOREIRA, 
2009), de forma que a voz indígena guarani, naquele momento, ecoou soberana, liberta. 
Naquela ocasião convidamos o Cacique da Terra Indígena Verá Tupã’i, de Campo Mourão-PR e 
sua esposa Jaxy. O Cacique não compareceu, como ato político de manifestação pela falta de 
escuta na sociedade onde vive, mourãoense, que limita aos indígenas as condições básicas de 
sua própria sobrevivência. Faltam água, saúde, estrada, reconhecimento de sua cidadania de 
forma geral. Assim, o Cacique, no seu silêncio e ausência, muito falou. Jaxy, na sua 
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desenvoltura, impregnou a sala de jeitos tantos e diferentes de se perceber o mundo, que 
surpreendeu. Nossa intencionalidade, de dar a voz, ao tempo em que se cumpriu, se 
questionou: "Dar a voz" denuncia o lugar, o nosso, não indígena, autorizando a fala. Muito mais 
que pensamos, introjetamos o lugar a que nos destinou toda uma história de colonização que já 
é outra e urge se superar. No mesmo espaço, do Simpósio, corrigimo-nos: é da escuta que 
precisamos, para nos enriquecermos juntos, para o diálogo da diversidade, numa polifonia 
necessária (BAKHTIN,2010), que pretendemos, para a alteridade que urge e que buscamos 
aprender. A já considerável produção escrita por indígenas na Literatura brasileira, revelando 
perspectivas outras, que nos encantam, nos amadurecem e que nos explicitam a riqueza 
cultural e de vida que carregam  em seus discursos, trazida pela sabedoria e ancestralidade da 
tradição oral, nas suas mais de duzentas etnias, chegam-nos porém a conta-gotas. Os escritores 
indígenas se enriquecem e se fortalecem pela dialogicidade a que se propõem nas suas 
diferentes culturas. Como exemplo disso, reúnem-se anualmente para discutir suas escrituras e 
neste ano, de 2014, aconteceu já o XI Encontro de Escritores Indígenas no Rio de Janeiro, numa 
ampla demonstração de sua afirmação nas mais diferentes etnias e linguagens, formas, contos 
e sabedoria ancestral. Se há discursos literários seus que eles mesmos já autorizaram a dizer, 
que podem e que devem ser praticados na modalidade escrita, como dialogicidade (entre as 
diferentes culturas indígenas e também a dialogicidade entre elas e as culturas não indígenas, 
pretendemos ampliar, pois, neste espaço do 3º. Encontro de Diálogos Literários, essa escuta. 

Muitos autores indígenas são hoje conhecidos por se apresentarem como porta-vozes de 
suas culturas, diversas, entre eles podemos citar Olívio Jekupé (Guarani), Wera Jeguaka Mirim 
(Guarani), Daniel Munduruku (Guarani), Ailton Krenak (Krenak), Azelene Inácio (Kaingang), 
Eliane Potiguara (Potiguara), Maria Aureni (Funiô), entre outros. Neste 3º. Encontro 
Diálogosliterários:intertextualidade, a intenção é, portanto, ampliar a escuta, vivenciando-a já 
pela presença da autoria indígena  na composição do próprio Simpósio, por meio do escritor 
indígena Olívio Jekupé, convidado a falar do conceito de Literatura Nativa e de Literatura 
Indígena, bem como por que sentiu a necessidade dessa distinção. E então, o questionamento 
da escuta, na temática da intertextualidade, se aprofunda: como ela se pode significar? A partir 
da fala, da autoria de Olívio Jekupé e de Wera Eguaka Mirim- o pequeno escritor mais jovem 
indígena guarani,  enfatiza-se a autoria indígena de seus próprios discursos, na possibilidade de 
vislumbrar intertextos no coração da cultura e da literatura brasileira.    
 
 
Praticando a escuta: conhecendo Praticando a escuta: conhecendo Praticando a escuta: conhecendo Praticando a escuta: conhecendo Literatura IndígenaLiteratura IndígenaLiteratura IndígenaLiteratura Indígena e  e  e  e Literatura NativaLiteratura NativaLiteratura NativaLiteratura Nativa na fala do criador do  na fala do criador do  na fala do criador do  na fala do criador do 
conceito de conceito de conceito de conceito de Literatura NativaLiteratura NativaLiteratura NativaLiteratura Nativa    –––– Olívio Jekupé Olívio Jekupé Olívio Jekupé Olívio Jekupé    
 
 Nota: Olívio Jekupé é escritor indígena, membro do Núcleo dos Escritores e Artistas 
Indígenas (Nearin) e mentor do conceito de Literatura Nativa. O evento do Simpósio, portanto, 
limitou-se a ouvir dos estudiosos não indígenas, apenas a sua Introdução, na qual explicitaram 
os objetivos do Encontro. Durante a apresentação da fala do escritor indígena Jekupé, tornaram-
se ouvintes, não se omiscuindo, entretanto, de, quando solicitadas, algumas mediações. Fala, 
então, o escritor, bastante à vontade, interagindo com o grupo interlocutor, em tom calmo e voz 
serena, sobre sua cultura, sobre sua tradição oral, sobre a Literatura Nativa, entre outras 
questões. Em meio de sua fala, convoca o filho, Jeguaka Mirim, para falar também, apresentar-
se, pois também é escritor. Em resumo, eis, a seguir, o que interessa neste momento: a voz 
magna e central deste Simpósio.  

 
 

A fala de Olívio JekupéA fala de Olívio JekupéA fala de Olívio JekupéA fala de Olívio Jekupé    
    

Quando eu era pequeno, eu, Jekupé, gostava muito de ver a mata, os animais; tudo isso 
me fazia feliz. Mas também aprendi cedo a gostar de ler, e o meu maior prazer era ler tudo que 
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se referia à questão indígena. Livros escritos por antropólogos, historiadores, literários havia 
demais. Mas algo me deixava naquela época impressionado: eu tentava ver se achava algum 
livro escrito por índios e não conseguia. Como nossos parentes são grandes contadores de 
histórias, imaginava que teríamos grandes escritores. Isso seria muito importante porque a 
sociedade ia conhecer uma cultura, mas escrita pelo próprio povo; como exemplo, temos 
nossos guarani, tem os xavante, terena, tukano, tikuna e tantos outros;  mas sempre que eu lia 
algo sobre alguma nação era escrito pelos não indígenas e isso me deixava muito angustiado. 
Isso me fazia pensar muito se um dia teríamos nossos próprios escritores e que eles faziam 
muita falta. Isso eu pensava nos anos de 1982. 

Já pensou: faz tantos séculos que o Brasil foi dominado pelos jurua kuery, não índios em 
guarani, e desde aquela época tudo o que se fala sobre nossos parentes é escrito por eles. Eu 
não via isso como algo interessante, porque nós temos que contar nossas histórias para nossos 
filhos e se tiver que ser escrita, por que não pelo próprio índio? 

O tempo foi passando e percebi que tinha talento para escrever.  Comecei já nos anos 
de 1984 algumas poesias, em seguida romances e contos que inventava e algumas histórias 
orais que havia escutado. 

Quando comecei a escrever, ainda era um pequeno garoto que ainda não tinha 
experiência, mas já pensava que um dia quem sabe ia conseguir publicar alguma coisa que 
havia escrito. Talvez eu não me tornasse muito conhecido, mas o importante era que um dia ia 
conseguir, nem que demorasse, mas imaginava tudo isso com muita esperança. 

Fui passar uns tempos em Curitiba e tive a oportunidade de conhecer um lugar 
chamado “Feira do Poeta” onde todos os domingos, na parte da manhã, se encontravam vários 
escritores que já haviam publicados livros e alguns que estavam começando. Fiquei feliz 
quando participei porque me pela primeira vez me senti um verdadeiro poeta. A partir desse 
dia, nunca mais deixei de participar desse pequeno evento que abria as portas para os poetas. 

Ali a gente conseguia a amizade de várias pessoas e isso era bom, porque fazia com 
que a gente se sentisse mais forte. Os poetas mostravam seus trabalhos para os outros 
presentes; muitos que liam minhas poesias diziam que era muito boa e isso me dava mais 
ânimo para continuar. Pena que não tinha outros índios no local.  

Alguns anos depois, eu já estava fazendo a faculdade de filosofia na USP – Universidade 
de São Paulo – e, a partir de 1992, comecei a me esforçar mais para divulgar meus trabalhos. 
Várias vezes eu era convidado para dar palestras e já me apresentava como poeta e também 
contista de literatura nativa. Também comecei a procurar alguns pequenos jornais para fazer 
algumas matérias. Aproveitava e pedia para incluírem alguma poesia minha ou algum conto. 
Isso foi muito bom porque aos poucos eu podia mostrar meus trabalhos; sabia que era difícil 
chegar na grande imprensa, por isso eu tinha que ter paciência e procurar os pequenos, pois era 
através deles que um dia eu chegaria nos grandes jornais e revistas... A paciência era o meu 
forte porque poderia demorar, mas chegaria lá onde sempre sonhei: publicar meus livros e fazer 
todo o Brasil conhecê-los.   

Todos os contos que eu lia era sempre escritos pelos não indígenas, e isso me deixava 
preocupado e triste. Mas um dia teríamos nossos contos, escritos por mim e muitos outros 
indígenas do Brasil. Aliás, um dos contos de que eu gostava muito, tinha o título de  “A morte de 
Ângelo Kretã”; por sorte tive a oportunidade de publicar numa revista chamada Mensageiro, no 
Pará; fiquei feliz quando a vi em minhas mãos. A história que conto é de um líder indígena 
kaingang que foi assassinado brutalmente; os culpados nunca foram punidos. Por isso eu via a 
escrita como uma grande arma e nós indígenas devemos usar essa a arma do branco para o 
nosso lado. 

Sempre pensava que Ângelo Kretã foi um grande líder que lutou pelo seu povo e nós 
indígenas também poderemos ser grandes líderes através da escrita, em poesias e literatura 
para adulto e infanto juvenil. Através dela podemos mostrar ao mundo nossos problemas que 
acontecem no Brasil diariamente: terras sendo roubadas, rios sendo destruídos, índios 
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assassinados, índias estupradas e tantas outras coisas mais.  E poucos sabem disso. Por isso 
eu via na escrita pelos próprios indígenas como uma grande arma para a defesa de nosso povo. 

Também na mesma revista saiu um conto meu que tem o título de “O homem e a 
sereia”. Cada matéria que conseguia publicar fazia com que eu crescesse um pouco mais, 
porque eu sabia que muitas pessoas iriam ler.  
    
    
História oralHistória oralHistória oralHistória oral    
 

Muitos sabem que nossos parentes sempre tiveram suas histórias que sempre foram 
contadas de pai para filhos. Foi assim que até hoje todos os nossos parentes de todas as 
nações preservaram sua cultura.  

Antes dos portugueses invadirem essas terras, nossos povos já contavam suas histórias. 
Graças a isso estamos vivos até os dias de hoje, mesmo vivendo num mundo tão moderno, 
como dizem os brancos. 

Mas sabemos que algumas nações perderam sua cultura, porque a dominação do 
branco é muito perversa. Quando essas nações não tiveram mais sua língua, aí foram perdendo 
seus costumes que sempre foram ensinados oralmente. Por isso é importante cada nação não 
perder sua língua, do contrário é fácil perder muitas histórias. 

Já nossos parentes guarani, até os dias de hoje, com 500 anos de resistência, ainda 
falam a língua e vivem ainda as histórias que sempre foram faladas de geração em geração. 
Isso é uma grande vitória, porque não foi fácil viver 500 anos de massacre e violência e ainda 
manter a própria cultura...  

Mas também tive a oportunidade de visitar algumas aldeias onde eles não falam a 
língua e pouco sabem de sua história; o que eles sabem são os costumes dos brancos. A 
criança aprende tudo o que escuta através da língua. Se numa aldeia a comunidade fala só 
português, aí ela aprende os costumes dos não indígenas, o que é triste, e se torna difícil 
resgatar o costume do seu povo. Podem até tentar, mas a mentalidade predominante será da 
primeira língua que aprenderam. 

A história oral sempre foi importante, mas com a escrita podemos ser mais fortes eu 
acredito, porque, através dela, podemos registrar muitas histórias  e com isso criar nossa 
própria literatura na nossa própria visão, do nosso modo de pensar. Quanto à história oral, sei 
que se não existirem os contadores de história aí ela poderá ser esquecida com mais facilidade. 
Por isso nós, indígenas, temos que ter as duas culturas para nos fortalecermos ainda mais, que 
é a história oral e a escrita e poderemos escrever literatura também... Talvez muitos não 
entenderão a importância que tem a escrita para nós indígenas. E por isso receberemos 
algumas críticas. 
    
    
A LiteraturaA LiteraturaA LiteraturaA Literatura    

 
Comecei escrevendo cedo, em 1984, e só em 1993 publiquei meu primeiro livro, de 

poesias. E bem mais tarde consegui publicar literatura infanto-juvenil e que é muito importante 
também. Por isso temos que ser fortes, mesmo quando sentirmos vontade de parar tudo, 
porque nem sempre nascemos com sorte como escritores que começaram a publicar rápido 
seus trabalhos e com facilidade.  Não foi o meu caso e o de muitos outros índios. Por isso, seja 
forte.  
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Meus livrosMeus livrosMeus livrosMeus livros    
    

Agora quero falar um pouco dos livros que publiquei. 
O primeiro foi uma produção independente que se chama Leópolis Inesquecível JEKUPÉ, 

1993). São poesias nas quais eu falo de vários amigos que conheci nessa cidade chamada 
Leópolis, que fica no norte do Paraná, perto de Cornélio Procópio. Quando publiquei esse livro, 
em 1993, já estudava na USP. No final desse mesmo ano fui fazer o lançamento lá e vieram 
todos os amigos que faziam parte desse livro em que foram citados. 

Saí dali realizado, e sei que deixei o povo daquela cidade feliz, porque era um livro 
simples, mas que citava o nome dela. 

Já para o segundo livro que lancei, dei o título de 500 anos de angústia. Também era de 
poesias, eram escritas de uma forma em que eu desabafava minhas angústias, pois são tantos 
séculos que nosso povo indígena sofre e nos meus momentos de tristeza, escrevo poesias. Esse 
livro, publiquei em Londrina, numa gráfica, produção independente também, em 1999. Eu 
estava morando na aldeia Laranjinha e o lançamento foi feito na própria aldeia. Até recebi 
propostas de políticos da pequena cidade para fazer o lançamento lá, mas eu pensei bem e 
resolvi na aldeia mesmo: era uma forma de valorizar a aldeia em que morava. Quase todos da 
comunidade estiveram presentes, principalmente os jovens que estudam na escola da aldeia e 
isso era bom, porque é assim que surgirão outros escritores, outros da comunidade ao ver o 
acontecimento poderiam começar a escrever também. Isso é, os que nasceram com talento 
para essa área. 

Por isso é que quis fazer o lançamento lá, porque temos que valorizar o local onde 
moramos. E eu sempre dizia para outros quando eu percebia que tinham talento para escrever, 
que não desanimassem, escrevam, pois a publicação é difícil, mas temos que ser fortes e tenho 
certeza que sairão outros escritores dessa aldeia um dia. 

Depois de alguns meses, resolvi voltar para São Paulo. Nisso lancei meu terceiro livro, 
que tem como título O saci verdadeiro (Jekupé, 2000), da Editora UEL, em Londrina. Esse foi 
publicado numa editora: fiquei muito contente com isso. Esse livro já não era de poesias como 
o outros dois anteriores e sim um conto de literatura infanto juvenil. Eu o lancei em São Paulo, 
em Santo Amaro: uma amiga do Sindicato me convidou para fazer o lançamento; aceitei na 
hora. Foi um lançamento simples, mas com muitas pessoas. Com várias fotos tiradas por elas, 
muitas  comprando livros e eu dando autógrafos. Senti que estava crescendo como escritor. No 
final de tudo, agradeci a todos que estavam presentes. Falei que um dia serei conhecido em 
todo o Brasil e a presença de todos foi uma prova disso. 

Eu acreditava nesse livro; achava que ia ter muito sucesso, pois contava uma história 
diferente daquela que o grande Monteiro Lobato falava. Por isso o povo brasileiro ia ter uma 
visão diferente do Saci. 

Nessa época em que lancei o livro O saci verdadeiro, (JEKUPÉ, s/d) estava morando na 
aldeia Krukutu, em São Paulo, capital. Uma população de umas 180 pessoas (2000), entre 
crianças, jovens e velhos. 

Alguns dias depois que lancei esse livro, um amigo falou que ia mandar um relise para a 
revista Isto é Gente. Falei que ia ser muito difícil eles me chamarem, que não iriam nem dar 
bola. Mas aconteceu ao contrário: no dia seguinte ao que ele mandou o relise pelo e-mail, eles 
ligaram para meu amigo e pediram mais informações sobre mim. Nisso o Sidney Soares ligou 
aqui na aldeia falando que a revista queria fazer uma matéria e que eu tinha que ir lá amanhã, 
e queria saber se eu ia. Respondi que sim, pois não poderia perder uma matéria com uma 
revista importante como essa. 

Sempre que eu era chamado para dar uma palestra contava essa história do Saci e 
tanto os alunos quanto os professores gostavam muito. Por isso é que digo que essa literatura 
desse personagem que conto ainda vai fazer muito sucesso no Brasil. Por isso irei continuar 
divulgando esse livro a todos que eu encontrar... 
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Já o quarto livro era bem diferente, e coloquei o nome de Iarandu o cão falante (JEKUPÉ, 
2006) É que eu tinha um cachorro e gostava muito dele; por onde ia, ele me acompanhava. Nós 
nos entendíamos tanto que chegava a conversar com ele e parecia que entendia tudo. Nisso 
resolvi escrever um livro sobre ele. Quando terminei de escrever me senti muito feliz e percebi 
que as crianças iriam gostar muito da leitura, principalmente quem tem cachorro. 

Passaram-se alguns meses e eu juntava dinheiro; nisso procurei uma gráfica no bairro 
denominado Veleiros, em São Paulo. Pedi para fazer um orçamento de 200 livros, pois não 
tinha condições de uma publicação maior. E publiquei o livro. 

Algumas vezes fui convidado para dar palestra nas escolas para crianças e ao contar a 
história do Iarandu o cão falante, parecia que as crianças ficavam maravilhadas e assim  vi que 
esse livro teria um grande sucesso no meio delas, principalmente. Pena que nunca tive uma 
oportunidade de publicar um livro numa grande editora. Se tivesse conseguido publicar numa 
delas sei que o sucesso no Brasil seria garantido, mas acreditava que um dia chegaria lá. Por 
isso comecei com as pequenas gráficas e tinha que me esforçar muito e ter paciência. Senti 
que a literatura nativa infanto juvenil sofria um pouco de discriminação assim como nós, mas 
sei que aos poucos nossa literatura cresceria. 

E além de paciente, continuei escrevendo meus trabalhos, aliás, e já tinha outro pronto 
para publicar numa gráfica. E esse era conto também, mas diferente, era um trabalho 
cotidiano, histórias que acompanhei no Paraná e principalmente a morte de um grande líder 
kaingang que morreu numa emboscada e na época deixou duas crianças. Era uma história 
triste, mas eu acreditava que seria interessante escrever a história desse grande líder. Porque 
no ano em que ele morreu a imprensa falou sobre o caso, mas eu sabia que com o passar dos 
anos muitos poderiam esquecer. Por isso era importante ter essa história escrita e seria uma 
forma de mostrar à sociedade que também temos nossos líderes. Aliás, desde 1500, foram 
tantos líderes que foram assassinados e ninguém conhece a história de nenhum, por isso achei 
importante mostrar o grande líder que foi Ângelo Kretã. Ele foi um grande exemplo que muitos 
índios devem seguir... 

E alguns dias depois eu publiquei 250 livros em uma gráfica, levei para a aldeia, em 
minha casa, e sempre que chegava um visitante eu mostrava esse novo livro que registrei como 
Xerekó arandu a morte de Kretã. Esse era o quinto livro. 

Certo dia eu estava em uma reunião da secretaria de educação municipal de São Paulo 
e conheci uma mulher muito simpática, Maria Nilda. Depois que terminou o encontro, mostrei 
meus simples livros de produção independente e só o livro “O Saci verdadeiro” era publicado 
em uma editora. Ela olhou e disse que se eu quisesse poderia fazer um lançamento na própria 
Secretaria; fiquei feliz ao ouvir aquilo, mas pensei que ia ficar só na palavra. Por coincidência, o 
Sidney estava presente nessa reunião e anotou o telefone da sala dela. No dia seguinte, ele 
ligou para ela para ver se esse lançamento seria verdade. E a Maria Nilda pediu que eu e o 
Sidney fóssemos qualquer dia desses para acertar tudo sobre o lançamento. No dia seguinte 
ele foi, eu não fui porque estava com um dos filhos doente. 

Dez dias depois o lançamento aconteceu. Quem me levou até a secretaria foi um amigo 
chamado Hélio, que trabalha em Furnas e que estava fazendo serviço em nossa aldeia. O 
Hércio, que é agente de saúde na aldeia, e o cacique daquela época, Marcos Tupã, foram junto 
comigo e minha filha Kerexu Mirin. Chegando lá foi preparada uma mesa especial bem na porta 
da entrada para que fossem colocados os livros; assim, todos os que entrava, de cara viam 
meus livros: O saci verdadeiro, Iarandu o cão falante, Xerekó arandu a morte de Kretã (JEKUPÉ, 
2002). Enquanto eu conversava com os professores que me perguntava alguma coisa, o Sidney 
vendia os livros. 

Graças a esse lançamento, tive uma grande sorte: a Secretaria de Educação comprou 
meus três livros para serem distribuídos nas escolas municipais. Como os livros Iarandu o cão 
falante e o Xerekó arandu a morte de Kretã eram produções independentes, passaram para 
uma Editora. Isso foi uma grande vitória, porque esses meus três livros seriam vistos por muitos 
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alunos e professores e sabia que aos poucos muitos da capital iram saber quem era o escritor 
Olívio Jekupe da aldeia krukutu. 

O tempo foi passando e já pensava no sexto livro. Um dia, uma mulher apareceu na 
aldeia. Veio de carro e junto estava outra senhora, mãe dela. Atendi a visitante e ela disse que 
ouviu falar que eu era escritor e perguntou se tinha algum trabalho pronto de literatura infanto 
juvenil. Falei que tenho muitos textos escritos; em seguida, mostrei para ela, que disse ter 
gostado. Em seguida comentou da sua editora, deixou um cartão comigo e disse que tinha 
interesse em publicar um livro de literatura nessa área e principalmente escrito por um índio. 

Uma semana se passou até que de repente a mulher da editora me ligou e confirmou a 
publicação do meu novo livro, a que dei como título Arandu Ymanguaré (Sabedoria antiga). Esse 
livro posso dizer que foi algo interessante: não fui até uma editora e sim a editora veio até mim. 
Isso, acredito, é sinal de sorte.  

Depois de uns dois meses um amigo índio que também é escritor ligou para mim e 
disse que queria falar comigo; marcamos uma data para que ele viesse aqui. Na semana 
seguinte ele veio e junto um não índio o acompanhou. Depois ele me contou que estava 
fazendo um trabalho com uma editora e que seu plano era publicar uma coleção de livros de 
várias etnias. Perguntou se eu tinha algum trabalho nesse estilo... Logo mostrei o trabalho. Ele 
e o senhor que estava junto olharam e enquanto eles olhavam, eu sorria por dentro porque 
tinha toda a certeza que ia lançar meu sétimo livro.  

Quando o boneco do livro já estava pronto, recebi um para que desse uma olhada e 
verificasse se queria mudar alguma coisa. Olhei e estava lindo, não precisou mudar mais nada.  

Depois que foi publicado, comecei a divulgar para meus amigos via Internet. Esse era o 
sétimo livro que publiquei e sabia que ele seria um grande sucesso, Verá o contador de história. 
Esse é o título. 

Já o meu oitavo livro foi publicado pela editora DCL, um livro bilíngue, em português e 
guarani. Um livro simples, porém muito importante porque mostrava o personagem Saci, que 
em guarani é o kambaí (JEKUPÉ, 2006) ou o Jaxy Jaterê. 

Já no mesmo ano de 2007, no verão da Europa, fui lançar uma coletânea em que fui o 
coordenador. Convidei alguns amigos meus a fazer parte desse trabalho belíssimo, são eles: 
Giselda Jerá, Naine Terena, Manoel Moura, Gabriel Gentil (falecido). E o livro se chama 
Indiografie (JEKUPÉ, 2007) publicado através da editora Costa & Nolan, Milão-Itália. 

E tive a oportunidade de publicar outros livros, e posso dizer que meus livros e de outros 
autores indígenas são muito importante porque podemos trazer conhecimento para os 
professores, pois eles têm que falar sobre a cultura indígena, então isso poderá ajudar, e 
também poderá ajudar as crianças nas aldeias. 
    
    
Um pouco mais do que falou JekupéUm pouco mais do que falou JekupéUm pouco mais do que falou JekupéUm pouco mais do que falou Jekupé    
    

Além desses assuntos, dessa fala, que Jekupé nos enviou por e.mail para que a 
publicássemos neste Artigo, ele ainda tocou em outros temas interessantes, bem como situou 
alguns pontos que acreditamos ser importante registrar. Também vamos expor a fala de seu 
filho, em uma síntese, que ele apresentou em todas as salas de aula por onde passamos, na 
noite anterior ao Simpósio, na UNESPAR/FECILCAM.  

Sobre o porquê de separar Literatura Indígena de Literatura Nativa, Jekupé explicou 
ainda que achou importante separar a Literatura Indígena da Literatura Nativa porque foi vendo 
que a maioria que escrevia história da cultura indígena, de seus personagens, de seus temas, 
era de não indígenas. Assim, eles tinham um jeito diferente de falar e ainda falavam muita 
bobagem. A descrição do Saci, por exemplo, que se fala por aí, não é aquela que os indígenas 
aprendem de seus contadores de histórias nas aldeias. Até escreveu, além de A verdadeira 
história do Saci, um outro livro Ajuda do Saci – Kamba’i para mostrar o Saci indígena mesmo e 
não aquele que foi adaptado para a Literatura Indígena. Achou que era errado, falar de coisas 
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indígenas e mudar essas coisas. Não fica verdadeiro. O Saci de Monteiro Lobato é uma mistura 
de cultura indígena e africana e é esse Saci que dizem ter origem indígena. É o jeito desse Saci 
que ficou marcado na cabeça das pessoas e não o jeito do Saci verdadeiro, da crença indígena. 

Literatura Indígena é quando um não índio escreve a cultura do índio. Pode ser conto, 
poesia, histórias da cultura. A Literatura Nativa é aquela que o índio mesmo conta. É diferente 
quando ele conta. O índio vive sua cultura, vive a mata, a aldeia, seu povo, suas histórias. Então, 
ele percebe a realidade de um jeito indígena, vai escrever, mesmo se inventar a história, 
escrever uma ficção, vai escrever com jeito de índio, sentindo o que o índio sente, então, 
sentindo o que o índio de verdade é. 

Quando passamos pelas salas de aula da UNESPAR/FECILCAM, na noite de véspera do 
Simpósio, Jekupé fez questão de falar de seu filho Jeguaka Mirim e deixá-lo se apresentar na 
língua guarani. O menor escritor indígena do Brasil. Já escreveu Contos dos curumins guaranis e 
Kunumi guarani. 

Jekupé assim falava “Quem viu ele, na Copa do Mundo, no dia da Abertura, este ano? 
Ele foi o representante do nosso povo indígena no evento, junto com outras crianças que 
representaram os povos europeus e africanos”. 

E, continuando, explicava uma cena inacreditável, que deixou de ser filmada por causa 
da censura da FIFA e das autoridades brasileiras: na hora de lançar as pombas brancas da paz, 
naquela Abertura, Jeguaká conseguiu levantar a bandeira vermelha que levava, escondida, 
onde estava escrito: Demarcação, já! Foi um protesto exigindo o reconhecimento de seus 
direitos, dos direitos indígenas básicos, de suas terras, mas a FIFA censurou. Na hora do 
protesto, as câmeras de TV mostraram outros lados do campo, outras imagens. Só que a 
imprensa internacional mostrou em todo lugar do mundo que estava lá essa cena imperdível. 
Jekupé conclui: “O protesto valeu, todo o mundo ficou sabendo que precisamos de ter nossos 
direitos respeitados”. Ver o site http://www.survivalinternational.org/ultimas-
noticias/povos/guarani. 

Na hora da apresentação de seu filho, o escritor Jeguaká Mirim, Jekupé dizia: “Bom, ele 
vai contar, na língua, como começou a escrever”. 

E Jeguaká Mirim falava mais ou menos assim, como fala em todos os lugares por onde 
passa, e como já até deixou registrado em alguns sites, entre eles, o site 
https://pindoramahistoria.wordpress.com/2015/03/04/entrevista-com-wera-jeguaka-mirim/: 

Ijypere ndaroayvu kuaai teri jave, xeru xevy história omombe’u riae xevy há’e gui xeryvy 
kuery pé puntu ndjave, há’e rire’i ndjave, xee avi aendu xe wai, historia, xeru escritor oiko rã, 
há’e mba’e ae historia omombe’u, rire aroayvu kuaa ndjave, xeru mba’e ae aroayvu, há’e rire 9 
anos areko ndjave ambopara kyrin’in historia, há’e ndjave, xeru pe ajauka rã, ijayvu iporã rai, 
ijayvu ambopara awã avi, escritor avi aiko awã. 

Jekupé traduzia: Nessa fala, Jeguaká diz que eu contava histórias quando ele era 
pequenininho, para ele e para os irmãozinhos. Depois, quando aprendeu a ler, ele lia meus 
livros e quando fez 9 anos escreveu uma história sozinho. Eu falei que era bonita e que ele ia 
ser um escritor. Isso ajudou ele a ser um escritor. 
 
 
Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais    
 
 O espaço e o momento literários da diversidade preencheu a sala da 
UNESPAR/FECILCAM nesta Apresentçaõ, com as vozes dos dois escritores indígenas Olívio 
Jekupé e Jeguaka Mirim ocupando-os digna e constantemente. Libertos, falaram de si mesmos, 
de sua cultura, de nossa cultura, fizeram relações que clarearam bem o cenário da 
desigualdade e da perspectiva de quem, consciente de seus desafios, tem consciência de sua 
força e sabe ser resistente. Interessante foi perceber diferenças sutis entre os modos de ser e 
de agir que acabam por nos fazer compreender a importância da alteridade. No próprio modo 
de falar, por exemplo. Solicitado que falasse alto, Jekupé justificou que estava falando 
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normalmente, aquele era o tom de fala nas aldeias indígenas e todos ouviam muito bem. 
Talvez aqui fora essa fala parecesse estar sendo baixa, e talvez isso se devesse ao nosso já 
desgastado silêncio. Detalhes simples, como esse, nos fazem perceber a construção de 
realidades que até inconscientemente elaboramos. 
 Ouvir o indígena falar do que é seu, especialmente de sua cultura, é algo que nos 
enriquece em termos de conhecimento – pelo que aprendemos por meio da diversidade de seu 
mundo, pela riqueza de seus valores, de seus costumes, de sua percepção e sensibilidade, pela 
sua diferença que reforça a sua identidade, ainda forjada em valores ancestrais, dignos, ricos 
de conhecimento da natureza humana e da natureza que cerca o homem, a relação com a vida 
na Terra, em todas as suas manifestações. Isso, mesmo diante da extrema violência que sofreu 
e continua sofrendo no século XXI. Também ouvir o indígena nos enriquece pela humanidade 
que ainda habita em nós – pela alteridade que sua voz e sua presença despertam. 
 Além deles, outra indígena depois se apresentou, a Jaxy, professora e diretora da Escola 
Estadual Indígena Tape Aviru do tekoá Verá Tupã’i de Campo Mourão-PR. Ela expôs uma 
Comunicação sobre o Ka’a – a erva-mate, que é da cultura indígena guarani e que é um 
costume arraigado em quase toda sociedade brasileira. Falou do modo violento como esse 
costume foi expandido na sociedade não indígena e do modo como o discurso colonizador 
violentou a verdadeira origem de surgimento da planta como bebida. Um tema que será 
apresentado em livro já em fase de escrita. 
 O fato é que é muito difícil registrar todos os assuntos relevantes da fala dos indígenas 
nesta experiência que vivemos durante o Encontro do Terceiro Encontro de Diálogos Literários, 
mesmo que sejam apenas da manhã do Simpósio. 
 O que nos resta dizer é que os objetivos deste Simpósio – da escuta da voz indígena, 
foram plenamente atingidos. As falas de Jekupé e de Jeguaka, aqui registradas em forma de 
resumo, testemunham um pouco da riqueza desse momento de intertextualidade e 
diversidade. 
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AMOR E GUERRA NO ABISMO DO AMOR E GUERRA NO ABISMO DO AMOR E GUERRA NO ABISMO DO AMOR E GUERRA NO ABISMO DO 
SER: AS FERIDAS DE CARLOS SER: AS FERIDAS DE CARLOS SER: AS FERIDAS DE CARLOS SER: AS FERIDAS DE CARLOS 

ALBUQUERQUE E DO ALBUQUERQUE E DO ALBUQUERQUE E DO ALBUQUERQUE E DO     
MÉDICO PSIQUIATRAMÉDICO PSIQUIATRAMÉDICO PSIQUIATRAMÉDICO PSIQUIATRA    

    
    

Alberto Freitas dos Santos (UERJ) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: A arte literária jamais se absteve de envolver-se com o mundo ao seu 
redor. O texto pós-moderno/contemporâneo, indubitavelmente, trata de 
esperança e culpa, sempre  expectativa de que o dia seguinte seja capaz de 
atenuar tudo aquilo que aflige o homem na contemporaneidade. O presente 
estudo visa, pelo viés do comparativismo, debruçar um olhar sobre as 
trajetórias das personagens Carlos Albuquerque, de O esplendor de Portugal e 
o médico psiquiatra, de Memória de elefante, ambas do escritor lusitano 
António Lobo Antunes.  É um mergulho nas heranças deixadas pela guerra civil 
da recém-independente Angola nas memórias destes seres.  O fio condutor são 
as relações afetivas, totalmente dilaceradas pela sangrenta batalha da qual foi 
vítima o território angolano, envolvendo os protagonistas das narrativas 
antunianas.  A incapacidade de cultivar o amor, de lidar com os desafios da 
profissão e, mais significativamente, a ausência de amor próprio.  Os enredos 
seguem o fluxo do desespero, da angústia, de um universo marcado por 
cicatrizes emocionais que servem como tentativa de ressignificar a própria 
existência e encontrar novos rumos para suas vidas.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: guerra; memória; Lobo Antunes. 

 
 

A arte serve a um propósito e os artistas, notórios instrumentos, põem em prática as 
diversas possibilidades de reconstrução do real no imaginário.  Quando se trata de um assunto 
tão traumático quanto uma guerra, a arte, nas mais diversas modalidades procura transportar o 
grande público àquele ambiente hostil, insólito e amedrontador. 

A música, o cinema, a pintura, a fotografia e a literatura, por questões óbvias, procuram 
maneiras distintas de tentar transmitir aquilo que uma batalha sangrenta entre seres humanos 
é capaz de deixar como herança.  No caso dos escritores, a procura pela palavra exata, pela 
expressão em que seja possível trazer o leitor para aquele universo de sangue e crueldade 
torna-se um mergulho no subterrâneo da alma humana. 

O escritor António Lobo Antunes, com as obras O esplendor de Portugal e Memória de 
elefante, torna sua visão do mundo mais complexa e mais rica, fazendo da existência do Outro 
uma necessidade e, por consequência, dando surgimento a uma literatura extremamente 
profunda, com diferentes possibilidades de interpretações e inferências. 

 
A este nosso mundo não se pode impor legalmente a perfeição.  Não se pode forçá-lo a 
adotar a virtude, mas tampouco persuadi-lo a se comportar de modo virtuoso.  Não se 
pode fazer com que seja terno e atencioso para como os seres humanos que o 
habilitam, e ao mesmo tempo, tão adaptado aos seus sonhos de dignidade quanto 
idealmente se desejaria que fosse. “Mas você deve tentar.” (BAUMAN, 2004, p.104) 
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Lobo Antunes nos convida a apreciar sua tentativa de reconstrução de seu mundo com as 
personagens Carlos, de O esplendor de Portugal, e o médico psiquiatra, de Memória de 
elefante. Através destes seres, há a mobilização de recordações pertinentes, fazendo surgir um 
leitor autorizado a partilhar o recordatório de que autor e personagens têm em comum. 

O presente estudo propõe destacar, através de um exercício comparativo, aspectos 
similares entre Carlos, filho bastardo de Isilda, aquele que busca redimir-se de seu passado ao 
convidar a família, por ele renegada durante 15 anos, a passar a noite de Natal em sua 
companhia e o médico psiquiatra e seu solitário dia de vida.  Mergulhados em suas 
recordações, dos tempos em que viviam em Angola, ambos tentam encontrar um caminho 
para, a partir de então, dar novos rumos para suas vidas. 

As narrativas às quais estão inseridos seguem um fluxo de transcrições, de devaneios 
motivados por epifanias que ocorrem nas almas de seus narradores encobrindo aquilo que os 
homens conhecem como razão, num patamar em que a memória torna-se dolorosamente 
inextinguível.  Os traumas, os conflitos insuperáveis e as cicatrizes emocionais constituem esse 
universo fantasmagórico e insustentável que perdura na trajetória de vida dos seres humanos e 
que, necessariamente, faz parte de seu crescimento. 

Portanto, nota-se que os narradores das obras, o observador, de Memória, e o 
personagem, de O esplendor, tendem a nadar contra as correntezas da angústia da memória e 
da dor do amadurecimento, do amor-próprio e “amar o próximo como a si mesmo” coloca o 
amor-próprio como um dado indiscutível, como algo que sempre esteve ali. O amor-próprio é 
uma questão de sobrevivência, e a sobrevivência não precisa de mandamentos (BAUMAN, 
2004, p.99). Logo, sua ausência impossibilita, de modo definitivo, a reconstrução/sobrevivência 
de velhos laços afetivos.  Por isso, sua linguagem mostra-se densa, invulgar, hermética e, por 
vezes, obscura, pois tende a recriar as inconstantes vivências interiores de dois homens em 
profunda crise existencial e deixando à deriva da vida, sem referenciais aos quais possam se 
apoiar. 
    

Socialmente a modernidade trata de padrões, esperança e culpa. Padrões que acenam, 
fascinam ou incitam, mas sempre se estendendo, sempre um ou dois passos à frente 
dos perseguidores, sempre avançando adiante apenas um pouquinho mais rápido do 
que os que lhes vão no encalço.  E sempre mantendo a promessa viva e imaculada, já 
que o dia seguinte será eternamente um dia depois.  E sempre mesclando a esperança 
de alcançar a terra prometida com a culpa de não caminhar suficientemente depressa. 
(BAUMAN, 1998, p. 91) 

 
Nesta busca incessante, inúmeros fatores podem justificar a vagarosidade no caminhar. 

Entretanto, aquilo que fica preso à memória, os traumas adquiridos ao longo de uma vida 
refletem na procura do bem estar pessoal e familiar. No caso de O esplendor de Portugal e 
Memória de elefante, ambos do celebérrimo escritor português António Lobo Antunes, a guerra 
civil angolana, desencadeada no ano de 1976, após o processo de independência do país 
africano, é a responsável pelas mazelas que afloram nas relações familiares das personagens 
Carlos Albuquerque, do primeiro título, e o médico psiquiatra, do segundo. 

Imagens e fatos ecoam nas narrativas, fazendo com que Carlos, seus irmãos – Rui e 
Clarisse – sua mãe Isilda e o médico psiquiatra mergulhem em suas próprias existências, em 
busca de autorreconhecimento, na tentativa de encontrar um sentido para a própria condição 
humana, esfacelada pelas lembranças da guerra. 

O fio condutor do enredo de O esplendor de Portugal, título ironicamente retirado do 
hino de Portugal, é o Natal de 1995 e o convite do irmão Carlos aos demais irmãos, 15 anos 
depois que o próprio puseste-os na rua (ANTUNES, 1999, p. 10).  Carlos, filho ilegítimo de Isilda, 
é o mais velho dos três irmãos e, certamente, o que mais padece sob o peso da própria história. 
Narrador do primeiro capítulo da polifônica narrativa antuniana, ele ainda tem de lutar contra a 
insistência de sua esposa, Lena, em não deixá-lo esquecer de que fora o responsável direto pela 
dissolvição da família. 
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A verdadeira linhagem de Isilda e Amadeu começa com epilético Rui.  A voz do segundo 
capítulo, sempre subjulgado, foi alvo da perversidade humana dentro de seu ambiente familiar: 

 
-- Epilepsia minha senhora 
a minha avó radiante de desgosto trepando bengala acima a sacudir o carrapicho pelos 
cantos, o meu pai espalhando páginas de jornal, o senhor Guerreiro a desiludir Clarisse 
que contava com flores e caixões e uma semana de luto sem escola 
-- Infelizmente, não é dessa vez menina (ANTUNES, 1999, p. 138) 

 
Além disso, o jovem Rui presencia os horrores causados pelos soldados angolanos aos seus 
vizinhos.  Soma-se a isso, o fato de ter sido internado por Carlos em uma clínica para doentes 
mentais em Portugal e teremos uma personagem completamente perturbada e conflituosa. 
 Já a terceira voz do magistral texto construído por Lobo Antunes pertence à menina 
Clarisse. Livre, leve e solta, como a própria Angola um dia desejara ser, a personagem leva uma 
vida completamente desregrada e sempre protegida pelo pai alcoólatra, até o dia da morte 
dele. Vive numa região distante de Lisboa, à espera de seu amante. 
 Os três foram mandados a Lisboa pela mãe que ficara a cuidar dos negócios da família 
em Angola.  Negócios que insistem em sobreviver à guerra.  Mas, mesmo distante, ela não se 
furta em tentar manter contato com os filhos.  Contudo, Carlos parece fazer questão de deixar 
Angola em Angola ao recusar-se a ler as correspondências que a mãe, de sua terra-mãe, 
enviava-lhes.  Contrariando seu desejo, Lobo Antunes  não permite que o passado se cale e traz 
a voz de Isilda entremeando os relatos dos seus três rebentos. 
 O esplendor de Portugal destaca-se por apresentar um ambíguo universo ficcional em 
sua estreita relação com a realidade.  São fragmentos de vidas conectadas pelo projeto colonial 
lusitano em África e retalhos de histórias laceradas pelo violento processo de independência 
pós-colonial.  A dissolução dessa família encontra uma espécie de redenção com a 
possibilidade de um reencontro, assim narrado pela mãe no último capítulo: E então decidi que 
este ano festejávamos o Natal em casa (ANTUNES, 1999, p. 396).  Porém, o desencontro é o 
que dá o tom da narrativa. O esplendor é um romance de desencontros, de silêncios e é 
possível perceber que o Natal em família não acontecerá: Carlos será abandonado pela esposa, 
Rui foge da casa de repouso e Clarisse percebe que não poderá esperar muito da vida de 
amante. Por fim, Isilda jamais reunirá a família por que morrerá , como mais uma vítima da 
guerra civil. 

 
(...) mas não tinha medo por ser dia, as tropas, mesmo os dos botins de verniz não iam 
roubar-me nem levar-me com eles nem fazer-me mal, não havia um só quarto às escuras 
na casa de Malanje, erguiam as metralhadoras, fixavam-me com a mira, o modo como 
desapareciam atrás das armas, o modo como os músculos endureciam, o modo como 
as bocas se cerraram (...) (ANTUNES, 1999, p. 381) 

 
Já em Memória de elefante, primeiro livro público do escritor português, tem-se claros 

traços autobiográficos, o que o torna um romance de travessias, de memórias, de existência.  
Tudo se passa em um dia na vida de um médico psiquiatra retornado de Angola.  Dentro de um 
angustiante mergulho em suas recordações como combatente da guerra civil e de sua 
fracassada vida social, ele lamenta-se de sua vida longe da esposa e das filhas que, sem um 
motivo aparente, abandonara; ele não tem outro caminho a não ser lutar com as reflexões 
acerca de sua subexistência na vida profissional e social. Num contexto de possibilidades vãs, o 
médico assume-se como alguém sem grandes perspectivas, cujo único exercício que resta é o 
viver. 

Segundo Maria Alzira Seixo, em Os romances de António Lobo Antunes, ler “Memória de 
elefante” hoje (...) não dá conta de um envelhecimento da escrita, como acontece muitas vezes 
com textos de grandes escritores (...). Tal assertiva chama a atenção uma vez que as 
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possibilidades miméticas trazidas pela escrita de Memória tornam o leitor um cúmplice da 
falência humana apresentada pela personagem central da obra: 

 
Uma garrafa de aguardente iluminava a cozinha vazia da lâmpada voitiva de uma 
felicidade cirrose.  De roupa espalhada no soalho o médico aprendia que a solidão 
possui o gosto azedo do álcool sem amigos, bebido pelo gargalo, encostada ao zinco do 
lava-loiças. E acabava por concluir, ao repor a rolha com uma palmada, assemelhar-se 
ao camelo recheando a sua bossa antes da travessia de uma longa paisagem de dunas, 
que teria preferido nunca acontecer (...) (ANTUNES, 2009, pp. 18-19) 

 
A narrativa de Memória de elefante põe em conflito as fragilidades existenciais de 

alguém que parece não acreditar haver caminho algum para deixar em Angola as imagens da 
guerra e suas consequências.  A memória é uma benção ambígua. Mais precisamente, e ao 
mesmo tempo uma benção ou uma maldição lançada sobre alguém (BAUMAN, 2004, p. 108). 
Logo, seja em África ou em Portugal, ambos são espaços epifânicos, causadores das revelações 
do ser, do eu que emerge dando conta de que é apenas um ser transitório, um ser para a morte, 
para o nada, que rema em direção ao vazio, às perguntas sem respostas, à impotência do 
homem diante da vida. 

Divididos entre as recordações do passado e a realidade caótica do presente, entre 
África como terra hostil e os respectivos espaços narrativos em Lisboa, temos Carlos 
Albuquerque e o médico psiquiatra imersos nos próprios abismos existenciais.  Enquanto que 
nO esplendor de Portugal, o mestiço Carlos vê-se envolto em sua tentativa de reconstruir a 
família que, a bem da verdade, configura-se como uma tentativa de reconstrução da sua 
consciência, daquilo que ele próprio não tem certeza se gostaria que fosse revisitado: 

 
-- Já não vê os teus irmãos há quinze anos 
de forma que de repente me dei conta do tempo que passara desde que chegamos da 
África, das cartas da minha mãe da fazenda primeiro de Marimba depois, quatro cubatas 
numa encosta de mangueiras (ANTUNES, 1999, p. 09) 

 
O que ocorre com o psiquiatra em Memória são os monólogos que provocam o despertar de 
uma triste constatação: Quem sou eu? Interrogo-me e a resposta consiste obcecantemente, 
invariavelmente: Um Merda. (ANTUNES, 2004, p.119). Os sinais de vida, de futuro e de alegria 
lentamente se esvaem.  Vazio de amor-próprio, não há nada que sustente qualquer projeto 
existencial: preciso de qualquer coisa que me ajude a existir. (ANTUNES, 2004, p. 198). Mesmo 
que seja simplesmente comprar uma tapeçaria de Tigres, acreditando que nisto está o sentido 
da vida, a necessidade de estar vivo, mesmo sabendo que não encerram sentido algum. 

A humanidade vem atravessando inúmeros períodos conturbados por sangrentos 
confrontos humanitários. De conflitos isolados a genocídios, as guerras sempre deixam marcas 
insuperáveis na história de vida de seus sobreviventes.  O artista, como ser dotado da 
capacidade de reinventar a realidade, por pior que ela seja, consegue expor de forma 
emocionante suas experiências dos horrores da guerra. António Lobo Antunes não foge à regra. 
Ao criar as personagens Carlos e o médico psiquiatra, ele os contamina com uma 
impressionante falta de amor-próprio, tornando-a definidora de seus destinos. 

A recusa do amor – a negação do status de objeto digno do amor – alimenta a 
autoaversão. O amor-próprio é construído a partir do amor que nos é oferecido por outros. 
(BAUMAN, 2004, p. 100) e a sua ausência – do amor-próprio – representa caminhar com a 
morte em vida. Carlos e o médico vão, ao longo de suas respectivas trajetórias, vagando entre 
os resquícios da guerra, entre o preconceito sofrido, entre as atrocidades presenciadas, entre 
tudo de mais constrangedor que a Angola da guerra civil tem a oferecer. 

A condição de mortos-vivos das personagens é tão significativa que passa ao plano da 
construção da estética da narrativa. Tanto em O esplendor de Portugal quanto em Memória de 
elefante ela surge como um labirinto onde o que permanece não é o prazer da solução, mas 
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aquele em que domina a ofuscação e o mistério do enigma.  Os sujeitos componentes dos 
romances têm seus segredos que não são segredos. Carlos tem a identidade, mestiço e filho 
bastardo, como um segredo que, na verdade, todos sabem e escondem ao mesmo tempo.  O 
médico que se esconde para ver suas filhas ao saírem da escola, quando foi o próprio quem 
optou por sobreviver distante da família.   

Ao tratar do declínio do homem diante da guerra, o escritor lusitano investe de modo 
polêmico contra uma ideia ontológica e mítica da nação com uma visão deprimente do 
processo de descolonização como consequência direta da relação África x Portugal. Dessa 
forma, ele imprime uma tendência que acaba por refletir as cicatrizes de um imenso mal-estar 
social e civilizacional, principalmente no Portugal do século XX. 

No que se refere à consciência de que inexiste uma realidade única, ou uma verdade 
absoluta, Carlos e o médico surgem como ícones da dita sociedade “moderna”, que são 
acometidos pelo mal da guerra: a falta de amor-próprio que 

 
(...) pode rebelar-se contra a continuação da vida. Ela estimula a “convidar” o perigo e dar 
boas-vindas à ameaça.  Pode nos levar a “rejeitar” uma vida que não se ajusta a nossos 
padrões e que, portanto, não vale a pena ser vivida. Pois o que amamos em nosso amor-
próprio são os eus apropriados para serem amados.  O que amamos é o estado, ou a 
esperança de sermos amados.  De sermos “objetos dignos do amor”, sermos 
“reconhecidos” como tais e recebermos a “prova” desse reconhecimento. (BAUMAN, 
2004, p. 100) 

 
A inconstância do amor na vida de Carlos o fez renegar a própria existência, a dos 

irmãos e a da mãe: 
 

(...) pelo clima evaporando-se galho a galho num pozinho perfumado à medida que eu 
crescia como se não tivessem existido nem uma marca na terra, uma cicatriz, um sulco, 
uma prega, um sinal, como se calhar, volvidos tantos anos, eu não tinha existido (...) 
Como se calhar os meus irmãos não existiram apesar dos invernos passados nesta casa 
aonde a Lena garante que eles não voltam (ANTUNES, 1999, p. 18) 

 
Com isso, torna-se amplamente plausível admitir que a tomada de consciência de que ocupa 
um lugar no mundo seja algo que incomoda e fere, obrigando-o, como tentativa de 
sobrevivência, a reparar os erros do passado com a boa-vontade, ainda que fadada ao fracasso, 
de retornar ao convívio familiar.  Lembranças da guerra, rejeição à mãe e aos irmãos fazem 
com que a personagem trave uma verdadeira guerra com seu eu. 

Nesse sentido, o campo de batalha da personagem central de Memória de elefante 
configura-se como sendo um pouco mais amplo.  As dificuldades apresentadas vão desde o 
suportar-se enquanto ser vivente à impossibilidade de exercer a profissão que o levara ao 
combate: 

 
Ao sair correu os dedos no cabelo do rapaz e o crânio dele encolheu-se para o interior 
dos ombros à laia de uma tartaruga enfiando-se à pressa na casca: por este tipo e por 
mim já não existe muito a fazer, pensou o psiquiatra, encontramo-nos ambos, embora 
de maneiras diversas, no fundo dos fundos, onde nenhum braço chega, e em se 
acabando a reserva de oxigênio dos pulmões adeus Maria. Só oxalá que eu não arraste 
ninguém por esta queda abaixo. (ANTUNES, 2004, p.50-51) 

 
Feridas abertas, impossíveis de cicatrizarem-se.  A prosa antuniana faz com que o leitor 

sinta-se parte dos dramas de suas personagens.  Com estilo direto e conciso, ele constrói almas 
reclusas em margens de vazios e desligadas do enquadramento social.  A expressão de sua 
perplexidade diante da vida por meio de personalidades estilhaçadas, de universos 
fragmentados, faz com que atuem em um mundo desumanizado, em uma sociedade e em uma 
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época nitidamente marcadas por sentimentos que dificultam e limitam relacionamentos 
impregnados, por si só, de uma frustração profunda. 

A memória configura-se num significativo jogo de luta contra, ou a favor, do 
esquecimento. Tanto Carlos, quanto o médico psiquiatra fazem uma espécie de peregrinação 
em suas lembranças, pois ao posicionarem suas vozes, em vez de se libertarem, acabam por 
aprisionarem-se em cárceres ainda mais densos e, destes calabouços, de onde os ecos são 
ouvidos, as vozes verbalizam recordações que devem ser esquecidas, mas teimam em 
permanecer inatas. 

Apagar as pegadas de ontem é tudo o que resta à quimérica simplicidade do pernoite.  
Faz com que a chegada dê, reconfortantemente, a impressão e estar em casa (...) (BAUMAN, 
1998, p. 92) e este parece ser o grande propósito arquitetado por Lobo Antunes para seus 
personagens: chegar em casa, dissolver seus grandes dilemas, mesmo com tentativas 
frustradas para percorrer o novo caminho para tal fim. Convidar a família para o jantar de Natal 
é muito mais do que um simples ponto de partida para a narrativa.  Para a família Albuquerque, 
o Natal de 1995 poderia significar um recomeço.  Do mesmo modo, o psiquiatra chega ao final 
do romance do qual é protagonista com uma postura otimista no que diz respeito a tentar 
ressignificar sua existência, há um claro interesse em encontrar algo dentro de si que o faça 
reingressar no mundo diferenciado que habita. 

O posicionamento atribuído às personagens ante as lembranças da guerra certifica que 
as histórias de Portugal e Angola nas linhas desenhadas por Lobo Antunes em O esplendor de 
Portugal e Memória de elefante e suas memórias estão interligadas. A sucessão de quadros 
narrativos impostos em ambas narrativas possibilitam a abertura do caminho para o 
entendimento do impacto emocional do discurso, alimentado por fragmentos de memória que 
se unem tal qual um quebra-cabeça. 

Ao mobilizar a recordação de imagens guardadas na memória, os romances criam 
vínculos de cumplicidade que fazem com que o leitor transite num mundo de crenças e valores, 
pelos perfis das memórias de cada um, ou seja, atribui um caráter recíproco às angústias 
vividas pelas personagens. 
 
 
CCCConsiderações finaisonsiderações finaisonsiderações finaisonsiderações finais    
    

É redundante mencionar a importância do amor como tema que sempre esteve 
presente em todas as escolas literárias de que o mundo ocidental tem conhecimento.  A 
Literatura está recheada de belas histórias de amor.  Entretanto, António Lobo Antunes resolve, 
de modo bastante significativo, nadar contra esta corrente e transforma os enredos de O 
esplendor de Portugal e Memória de elefante na prática do desamor. 

A ausência deste sentimento surge nos romances como consequência direta da 
dramática viagem que ele propõe ao submundo das marcas que a guerra civil angolana deixara 
em Carlos, do primeiro título, e no médico psiquiatra, do segundo.  Lançando mão de 
estratégias narrativas distintas, mas que se completam, ele apresenta um foco narrativo 
polifônico para O esplendor que dá conta de ilustrar um universo de desamor no seio de uma 
família; no que diz respeito a Memória, Antunes constrói um denso discurso em terceira pessoa, 
trazendo a voz de um narrador que pode, facilmente ser confundida com a do médico 
psiquiatra, dando origem a uma espécie de monólogo. 

Ao considerar as obras pelo viés do comparativismo, tem-se demarcado o estilo 
antuniano de fazer Literatura: densidade, explosão de sensações, discurso áspero e ao mesmo 
tempo instigante.  O leitor não tem chance alguma de resistir ao convite de mergulhar, junto  
com personagens, nos traumas que os afligem. 

O tema da guerra, tão explorado no mundo das artes, de um modo geral, ganha novos 
contornos através da dinâmica da discursividade proposta pelo autor português.  Violentas 
imagens do conflito angolano transitam, saltam das falas e dos pensamentos das personagens, 
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especialmente no caso de Carlos e do médico psiquiatra, dando a exata noção da importância 
do tema para as narrativas.  Corações partidos, vidas destroçadas, impossibilidade de 
planejamento do futuro, tudo que atormenta e amedronta os heróis aqui analisados é fruto de 
suas lembranças da guerra.  Na figura dos narradores, tanto o onipresente de O esplendor de 
Portugal, quanto o onisciente, de Memória de elefante,  concentra-se  a ligação mais profunda 
entre a fonte de conhecimentos, as experiências vividas e a textura do texto narrado. 

Ambos compartilham desventuras familiares e amorosas: Carlos chega ao fim do seu 
romance abandonado por todos: o jantar de Natal em família fracassa e é abandonado pela 
mulher, enquanto que o médico já inicia o relato de suas angústias e decepções 
completamente só, uma vez que está mentalmente bloqueado qualquer tipo de relação, seja 
médico-paciente, seja na vida pessoal. 

A mente humana é mais um mistério a ser desvendado e a Literatura propõe suas 
tentativas de desembaraçar este imenso novelo.  Pode ser com as personagens aqui 
mencionadas, assim como o atormentado Bentinho, de Machado de Assis.  Delírios, 
alucinações, recordações que ferem ou que deixam saudade fazem das obras dedicadas o 
explorar os porões do inconsciente humano, importantes possibilidades de fazer com que obra 
e leitor confundam-se num atrativo jogo mimético. 

A universalidade a dor causada por traumas, como os causados por uma guerra, por 
exemplo, é algo difícil de admitir e de lidar.  Contudo, é necessário para que o indivíduo possa 
se ajustar à transitoriedade do real.  António Lobo Antunes alia arte e ciência como frutos do 
espírito humano, tornando-as válidos instrumentos para auxiliar na dura tarefa que é a 
existência humana. 

Desta forma, O esplendor de Portugal e Memória de elefante configuram leituras da 
realidade, oferecendo ao leitor uma espécie de espelho que recria um panorama íntimo através 
de espaços passados: a memória é usada como alimento para a constituição das personagens 
de forma produtiva e eficiente, como matéria-prima útil ao constante conhecimento e 
desenvolvimento humano.  
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Orientador: Willian André (UNESPAR/UEL)  

 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Ao longo de sua obra, Jack Kerouac criou um universo constituído por 
seus sentimentos. Seu espírito é totalmente fragmentado e distribuído ao 
longo de seus livros, e com isso podemos caracterizar o escritor e descrever 
suas dores humanas e espirituais. Na tentativa de se encontrar, Kerouac 
procura exílio em uma cabana na região de Big Sur, na costa da Califórnia. 
Ligado a essa experiência de isolamento, o romance intitulado Big Sur (1962) 
mostra a deterioração física e mental de seu alter ego Jack Duluoz. Procurando 
traçar uma aproximação com reflexões de cunho existencialista a partir de 
Jean-Paul Sartre e outros autores, e com base no livro Os rebeldes (2014), de 
Claudio Willer, apresentamos aqui uma análise sobre a decadência de Kerouac 
e seu conflito existencial em Big Sur, que se contrapõe às ideias 
revolucionárias e libertárias vislumbradas em sua obra mais famosa, On the 
Road (1957). Partindo de um diálogo entre filosofia e existência, abordaremos 
o significado da vida humana segundo as reflexões do autor, que se vincula a 
uma busca espiritual, sua condição humana e a busca pela perspectiva de 
sentido.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: Jack Kerouac; Big Sur; existencialismo. 

 
 

Este trabalho tem por objetivo refletir sobre as questões existenciais ligadas ao 
personagem Jack Duluoz, alter ego de Jack Kerouac no romance Big Sur, publicado 
originalmente em 1962. Procuraremos identificar na obra de Kerouac traços da angústia 
existencial e do homem absurdo, tomando por suporte teórico os ensaios filosóficos O Ser e o 
Nada (1943), de Jean-Paul Sartre, e O mito de Sísifo (1942), de Albert Camus. Para que tal 
análise seja possível, devemos levar em conta a trajetória percorrida por Kerouac até os anos 
60, logo depois da publicação de On the Road (1957), seu romance mais conhecido. Por meio 
desse percurso, identificamos uma trajetória decrescente, pois, para alcançar o Kerouac de Big 
Sur, percebemos fragmentos espalhados pelo tempo, e características que vão para além do 
momento discutido no romance, sendo elas “problemas” antigos na vida do autor.  

Big Sur é uma obra autobiográfica1, estabelecendo, portanto, relações com experiências 
vividas por seu autor. Já sem o fôlego dos anos anteriores, em uma condição visivelmente 
representada por sua melancolia, Kerouac, em reflexões profundas, vive uma angústia 
existencial, que por ele é encarada de “forma doentia”: a recusa do estado atual – tanto a 
velhice, “sem a perfeição dos velhos tempos”, quanto a visão da sociedade diante de sua obra 
(os críticos que incomodavam muito, e as gerações de jovens que tomavam On the Road por 
algo que ele não aceitava). Conforme observa Allen Ginsberg, outro dos expoentes da Geração 

                                                           
1 E nessa mesma esteira deve ser interpretada grande parte – se não a totalidade – dos escritos de Kerouac. 
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Beat ao lado de Kerouac, no documentário The Source2, “A América estava doente; a dureza no 
coração tomava conta. Eu diria que a América o magoou”. 

Há uma distinção gritante entre On the Road e Big Sur. O primeiro retrata uma fase em 
que o autor buscava, ao invés de uma “saída de um poço fundo e gosmento”, a América, o 
sentido de sua juventude. Além disso, retrata uma busca espiritual e uma experiência de 
liberdade que não se confunde e não estabelece conflito com a angústia3. On the Road 
representou a estrada, a partida, o herói se construindo; Big Sur, por outro lado, lida com a 
exaustão de suas caminhadas, um atalho curvo em que o autor penetrou bêbado e angustiado. 
Essa distinção torna-se clara ao observarmos alguns trechos dos dois romances. Em On the 
Road, por exemplo, lemos: “E Dean prosseguia desse jeito, estava excitado e exultante. Ele e eu 
de repente vimos que todo o país era como uma ostra pronta para ser aberta por nós; e lá 
estava a pérola, a pérola estava lá” (KEROUAC, 2009, p. 175). Notamos, no excerto, o espírito 
libertário, o êxtase que motivou a escrita de On the Road. Podemos criar uma linha temporal 
imaginária, e a partida, o êxtase acima descrito, remeteria ao ano de 1950. Já nas linhas de Big 
Sur, deparamo-nos com uma realidade diferente:  
 

Por toda América os jovens nas escolas e nas universidades pensam “O Jack Duluoz tem 
26 anos e passa o tempo todo na estrada pegando carona” enquanto na verdade estou 
quase nos 40, de saco cheio e exausto na cabine de um vagão-leito estreando por uma 
planície salgada (KEROUAC, 2010, p. 13). 

 
As palavras do alter ego de Kerouac, escritas mais ou menos dez anos depois de sua 

obra mais famosa, assinalam o sentimento de frustração vivido pelo autor, que se distingue de 
sua postura e sentimento nos anos 40 e começo dos anos 50. Voltando ao êxtase de On the 
Road: 

 
“Pelo amor de Deus, vocês estão fazendo o carro balançar aí atrás”. E estávamos 
mesmo! O carro oscilava de um lado para outro enquanto Dean e eu balançávamos no 
mesmo ritmo, e AQUILO era nossa alegria excitada e derradeira, a alegria que tínhamos 
de falar e viver e que nos conduzia ao transe vazio que punha fim a todos os inumeráveis 
pormenores angélicos e turbulentos que haviam estado à espreita em nossas almas 
durante toda a nossa vida (KEROUAC, 2009, p. 256). 

 
Todo o barulho, AQUILO, a alegria, a estrada, a pérola, a América se abria diante de seus 

olhos, assim como aconteceu com as gerações seguintes. Já no trecho a seguir, de Big Sur, a 
América se fecha, se enche de névoa, representando a contradição de perspectivas entre as 
duas obras. Também mostra como o escritor se sentia diante das gerações que viam em On the 
Road o motivo de suas rebeliões. Esse outro motivo, que o incomodava e o levou para o exílio 
em Big Sur, é a recusa vivida por Kerouac do símbolo de “Rei dos Beatniks” a ele atribuído: 

 
Porque afinal de contas o pobre garoto acredita mesmo que existe algo nobre e idealista 
e gentil nessa parada beat, e os jornais dizem que eu sou o Rei dos Beatniks, então mas 
ao mesmo tempo eu estou doente e cansado de todo o eterno entusiasmo dos jovens 
que tentam me conhecer e despejam toda a vida deles dentro de mim para que eu fique 
pulando para cima e para baixo e dizendo só só é isso aí, o que eu não consigo fazer 
mais (KEROUAC, 2010, p. 86). 

 
Fica clara, portanto, a distinção entre essas duas fases do autor. On the Road foi escrito 

nos anos de 1950, e a aventura ali retratada foi vivida a partir de 1945, mais ou menos, quando 
o escritor se encontrou com Neal Cassady, figura fundamental para a fase libertária de Kerouac. 

                                                           
2    The Source, documentário de 1999 dirigido por Hiro Yamagata.  
3 Como veremos mais adiante, para os filósofos existencialistas aqui contemplados, as noções de “liberdade” e 
“angústia” acabam, muitas vezes, por se entrelaçar. 
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Big Sur foi escrito em 1960 e publicado em 1962. Traçando nossa linha temporal desde 1945 
até 1960, podemos dizer que as mudanças derrubaram Kerouac ao longo do tempo. Temos 
uma linha decrescente, portanto. Pois se a vida e obra do escritor forem vistas somente em sua 
decadência ou seu êxtase, como pontos isolados, estaremos excluindo valores imensos e lendo 
apenas um rabisco: a obra de Kerouac é muito maior, e deve ser considerada como um todo, 
juntando todos os acontecimentosque se fragmentam e unindo-os em um mosaico, pois muito 
de sua vida é um conflito com o passado.  

Em Big Sur, não nos deparamos com Kerouac em seus primeiros contatos com os 
temas existenciais: temos um homem em contato com os motivos existencialistas depois de 
uma série de acontecimentos (o contato com o tempo, a velhice). No ano em que viveu a 
experiência em Big Sur e a escreveu, o autor estava com 38 ou 39 anos. Para pensar sua 
angústia existencial, portanto, devemos considerar as experiências vivenciadas e as decisões 
por ele tomadas anteriormente, e que acarretaram os fatos seguintes, retratados em Big Sur.  

Uma das questões ligadas a esses temas existenciais que merece destaque, mas que 
não será aqui aprofundada, é a questão religiosa em Kerouac. Essa menção deve ser feita por 
tratar-se, primeiro, de um tema que implica diretamente na obra do escritor e, segundo, por ser 
também discutido pelos autores que nos darão a base para a análise existencial do ser 
humano. Diferente da perspectiva que encontramos em Kerouac, devemos observar que tanto 
Sartre quanto Camus recusam a existência de um Deus: “O absurdo, que é o estado metafísico 
do homem consciente, não conduz a Deus. Talvez essa noção se esclareça se eu arriscar o 
disparate: o absurdo é o pecado sem Deus” (CAMUS, 2014, p. 49). 

Para Camus, “se Deus existe, tudo depende dele e nada podemos fazer contra a sua 
vontade. Se não existe, tudo depende de nós” (CAMUS, 2014, p. 122). Logo, conforme o autor, 
somos nosso próprio deus, à medida que temos liberdade sobre nossos atos. Sartre aponta 
para a mesma reflexão quando diz que “a existência precede a essência”, defendendo também 
a autonomia do homem sobre sua vida. Se não existe “alguém” que determine sua essência, o 
homem é livre para construí-la ao longo de sua vida, o que descarta a ideia de Deus. Conforme 
o filósofo, todavia, essa “liberdade” assume ares de “condenação”: “estou condenado a ser livre. 
Significa que não se poderia encontrar outros limites à minha liberdade além da própria 
liberdade” (SARTRE, 2009, pp. 543-544). Por meio da noção de liberdade, ambos recusam, 
portanto, os princípios do criacionismo e a ideia da vida “controlada” por um deus.  

Kerouac recebeu formação católica em sua infância, e, como observa Willer, isso talvez 
o tenha impulsionado para sua busca espiritual vivenciada posteriormente, que encontrou forte 
ligação com o budismo: “a hipótese de Kerouac ter tido semelhante formação permite ver como 
consequentes seu interesse mais tarde, pelo gnosticismo e o mergulho no budismo” (WILLER, 
2014, p. 30). Um trecho do romance Anjos da desolação, escrito entre 1956 e 1961, evidencia 
não uma devoção pela formação católica, e sim um confronto com o “criador” e com a própria 
existência: “Quando eu chegar ao topo do desolationpeak e todo mundo for embora de mula e 
eu vou ficar sozinho e vou ficar cara a cara com Deus ou Tathagata e descobrir de uma vez por 
todas qual é o significado de toda essa existência de todo esse sofrimento e todo esse vaivém 
inútil” (KEROUAC, 2010, p. 36). O conflito aqui não mostra seu desligamento total da religião ou 
do misticismo, mas um confronto existencial, uma espécie de desprendimento dos princípios 
cristãos que implicariam e até mesmo transformariam fatos que o levariam até a angústia. 

Ao longo de toda a sua obra, as atitudes de Kerouac representam uma espécie de vai e 
vem de humores e estados mentais. Em Big Sur, que carrega no título a beleza da costa 
californiana e imediatamente nos afasta da agitação de grandes metrópoles, o espaço se torna, 
a princípio, um exílio:  
 

Mas a mochila repousa cheia de esperança em meio a uma baderna de garrafas vazias, 
pobres garrafas vazias de vinho do porto branco, bitucas de cigarro, lixo, horror – “Tenho 
que fazer alguma coisa senão eu já era”, eu percebo, seguindo o caminho dos últimos 
três anos de desesperança bêbada que é um tipo de desesperança metafísica e 
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espiritual que você não aprende na escola não importa quantos livros de existencialismo 
ou pessimismo você lê (KEROUAC, 2009, p. 14). 

 
Apesar de Big Sur representar algo como uma saída ou uma fuga para Duluoz, o trecho 

mostra a consciência de seu estado, tornando explícita sua crise existencial. Da mesma forma 
que encontra uma esperança, ele cai, distorcendo os sentidos e pondo na mesa uma nova 
procura. É como se habitasse no personagem uma conformidade passageira, escorregadia, que 
foge dele a todo o momento e, na impressão de uma queda, de olheiras fundas, 
melancolicamente, ou loucamente, o destroem – tornando-o um homem sem sentido e sem 
sanidade suficientes para que permaneça com o controle dos próprios sentidos e da 
consciência. Não há conformidade absoluta. A culpa, o peso das escolhas, são claramente 
angústias severas. Estar em Big Sur é estar viajando em um drama existencial. É notar o tempo 
se esgotando. É se confundir com o belo e com o pavor. É contar em palavras líricas a nossa 
cruel condição.  

A partir de tais reflexões, a angústia existencial retratada em Big Sur pode ser 
relacionada aos pensamentos sartreano e camusiano da seguinte maneira: a) Já exausto com 
os acontecimentos e com o estado em que se encontra, Duluoz/Kerouac sente na pele o peso 
do tempo e do processo natural humano que o leva à velhice, se confrontando com as questões 
existenciais; daí a consciência de si e seu conflito com o tempo. b) O saber da responsabilidade 
de suas escolhas se evidencia quando o autor se vê à procura de um sentido, retomando o 
motivo de escrever, ou sentindo-se responsável pelo estado em que se encontra. c) A morte 
como motivo fundamental na descrição da queda do autor e como saber atormentador.  

É certo que a morte, desde a sua infância, se configura como um peso sob o qual o 
escritor tem sido esmagado aos poucos, nos órgãos vitais de sua conformidade e visão, ou 
consciência de vida. A morte, citada na obra como um peso inominável e terrível, a própria 
oposição horrorosa da vida e do bem estar humano, surge então como desnorteadora, 
desmotivadora, cruel. É o que mais pesa em sua angústia: 
 

Aquela sensação quando você acorda com o Delirium Tremens sentindo o medo da 
morte sinistra que pinga das suas orelhas como as teias pesadas especiais que as 
aranham fiam nos países quentes, a sensação de ser um monstro de lama corcunda 
gemendo sob a terra na lama escaldante arrastando um fardo quente sem saber para 
onde (KEROUAC, 2010, p. 14). 

 
Percebemos, logo no início do excerto, a referência ao Delirium Tremens, sintoma do 

alcoolismo do autor. O alcoolismo não é a causa de sua crise existencial, mas aparece como 
um dos elementos que melhor atestam sua decadência em Big Sur. A bebida alcoólica, aqui, 
situa-se no extremo oposto daquilo que representava o consumo de outras drogas para os 
beats, pois estas foram significativas em sua produção literária – até mesmo para Kerouac, que 
escreveu noites inteiras sob efeito de benzedrina.  

Prosseguindo com a leitura do trecho, encontramos uma reflexão sobre a morte, “O 
medo da morte sinistra que pinga das suas orelhas” – tema comum às filosofias 
existencialistas e uma das constantes na obra do autor, “arrastando um fardo quente sem 
saber para onde”, que, como observa Willer, se associa à ideia de perda como um todo: 
 

A vida de Kerouac transcorreu sob o signo da perda e da solidão. Perda do irmão mais 
velho Gerard, morto quando ele tinha quatro anos de idade, e, em sua obra, símbolo da 
inocência, paradoxalmente projetada por Neal Cassady, delinquente e devasso, mas, 
para ele, um santo. Perda de sua língua natal, o dialeto franco-canadense. Perda do pai 
que por sua vez havia perdido tudo, a gráfica, as posses, a saúde. Perda de Sammy 
Sampas, o amigo que morreu na guerra (WILLER, 2009, p. 84). 
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Assim se afirma seu conflito com o tempo e sua angústia com a morte. Em um trecho 
de Big Sur, Duluoz descreve sua dor, mais uma vez ligada ao motivo da perda: “Chorando pelo 
pai e pela mãe e pelo grande irmão e pelo grande amigo, chorando para pedir ajuda” 
(KEROUAC, 2010, p. 88). O “grande irmão” mencionado no trecho é Gerard, para quem Kerouac 
dedicaria a obra Visões de Gerard (1963), relatando lembranças de uma infância triste em 
Lowell, cidade natal do escritor, enquanto vivia com sua família e com seu irmão doente. Na 
obra em questão, Gerard é visto pelo escritor como um santo:  
 

Porque durante os quarto primeiros anos da minha vida, enquanto ele viveu, eu não era 
Ti jean Duluoz, eu era Gerard, o mundo era o rosto dele, a flor daquele rosto, a disposição 
pálida e recurvada, a partitude do coração e a santidade e os ensinamentos de ternura 
que ele me ofereceu, e a minha mãe o tempo inteiro me lembrando de prestar atenção à 
bondade e as conselhos dele (KEROUAC, 2013, p. 10).  

 
Para Sartre, somos livres: nossa existência precede a essência. Sendo livres, somos 

responsáveis por nossos atos, somos livres para sermos o que quisermos ser. Por sermos 
responsáveis, somos angustiados. Há um processo até a liberdade, a libertação do ser, quando 
notamos o vazio, o nada. Não podemos falar da angústia sem falar da liberdade e da 
responsabilidade: “É na angústia que o homem toma consciência de sua liberdade, ou, se se 
prefere, a angústia é o modo de ser da liberdade como consciência de ser” (SARTRE, 2009, p. 
72). Essa liberdade, que rejeita a possibilidade de existir um criador, gera também um conflito 
maior com relação à morte, por diminuir as possibilidades de resposta sobre ela: o rompimento 
da sensibilidade e o saber doloroso do destino inevitável, dessa colisão em muro futuro, o fim 
de um ciclo natural cujo remédio, quase não bebido ou conhecido, passa a ser a conformidade 
e a aceitação.  

No romance aqui estudado, a morte volta a ganhar destaque no trecho em que Duluoz 
recebe uma carta de sua mãe e lê que seu gato, Tyke, havia morrido. O fato o estremece de tal 
maneira que espalha dor e reflexões acerca da fatalidade em todos os lugares, em tudo que 
enxerga. A angústia em relação à morte é aterrorizante: 
 

E os animais são tão tristes e pacientes eu pensei enquanto lembrava dos olhos de Tyke 
e dos olhos de Alf, ah morte, e pensar que essa estranha morte escandalosa também 
vem para os seres humanos, sim até para o Sorridente, pobre Sorridente, e para o pobre 
Homer o cachorro dele, e para todos nós (KEROUAC, 2010, p. 48). 

 
A consciência da morte diante dos olhos do amigo na praça – que, por uma ironia, é 

chamado de Sorridente no trecho acima –, a morte dos animais, um amontoado de consciência 
que não fugirá de tal consequência, a estúpida consequência do existir. O personagem a chama 
de “estranha morte escandalosa”: ela é, ao mesmo tempo, inevitável e inaceitável. A morte 
causa indignação.  

Segundo Sartre, o homem é condicionalmente livre: quando nasce, ele não é nada, e 
retorna ao nada quando morre. E, no entanto, para o filósofo, o homem é somente aquilo que 
ele consegue ser ou fazer ao longo de sua existência. Com isso, Sartre diz que a morte é 
“nadificação de todas as minhas possibilidades, nadificação essa que já não mais faz parte de 
minhas possibilidades” (SARTRE, 2009, 658). A esse respeito, Manoel Messias de Oliveira 
observa: 
 

O ser é livre apenas em sua existência, mas a morte é a negação dessa existência e a 
devolução (involuntária) do ser ao nada. Assim, a morte retira da existência toda a sua 
significação. Todavia, é necessário que o ser humano construa uma existência que tenha 
significado, edifique uma vida que valha a pena ser vivida, do contrário a morte será 
ainda mais absurda (OLIVEIRA, 2009, p. 58). 
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Embora sejamos definidores de nossa essência, não podemos evitar a morte: “O medo 
da extinção é muito maior do que a própria extinção (a morte)” (KEROUAC, 2011, p. 162), 
pondera Kerouac no romance Viajante solitário. Para Camus, na realidade “não há experiência 
da morte. Em sentido próprio, só é experimentado aquilo que foi vivido e levado à consciência. 
Aqui pode-se no máximo falar da experiência da morte alheia” (CAMUS, 2014, p. 29). Temos 
horror do que a morte representa, desde o corpo em decomposição até a ideia de uma 
escuridão sem consciência ou a ausência daqueles que amamos. Para Kerouac, ao longo dos 
anos compreendidos no período aqui estudado, a infância, a juventude e os anos seguintes são 
permeados pelo tormento da morte, levando a uma angústia que se espalha, como já foi dito, 
pelas obras do autor, em meio a reflexões sobre a morte alheia (os entes queridos), o medo da 
extinção e do tempo: “O tempo nos assusta porque ele traz a demonstração: a solução vem 
atrás” (CAMUS, 2014, p. 29). 

Além do problema da morte, outro tema existencial que aparece com evidênciaem 
Kerouac é o da responsabilidade: “Me vejo condenado, é lamentável – Uma percepção terrível 
de que eu venho me enganando a vida inteira achando que havia uma certa próxima coisa a 
fazer para não perder o embalo e na verdade eu sou apenas um palhaço doente assim como 
todo mundo” (KEROUAC, 2009, p. 39). Ao afirmar que vem “se enganando”, o autor/narrador 
joga sobre si toda a responsabilidade por sua existência, assinalando sua liberdade. Não há 
outro responsável por seus atos senão ele mesmo, pois, segundo Sartre – como já vimos –, a 
liberdade total sobre nossa existência carrega o peso de uma responsabilidade inevitável: “A 
consequência essencial de nossas observações anteriores é a de que o homem estando 
condenado a ser livre carrega nos ombros o peso do mundo inteiro: é responsável pelo mundo e 
por si mesmo enquanto maneira de ser” (SARTRE, 2009, p. 641). 

O peso da responsabilidade de sua própria existência, portanto, recai sobre o autor. O 
estado em que ele se encontra é decorrente de suas escolhas. Se sua essência se constrói por 
suas escolhas, como diz Sartre, se nossa existência precede a essência, cabe apenas a nós a 
construção do mundo ao nosso redor. Para Kerouac, a consciência dessa responsabilidade dá a 
ele a impressão de estar “desperdiçando” sua vida, fazendo as escolhas erradas: 
 

A angústia mental é tão intensa que você sente que traiu o seu próprio nascimento, os 
esforços não as dores do parto da sua mãe quando ela deu à luz a você e entregou você 
ao mundo, você traiu todos os esforços que seu pai fez ao longo de toda vida (...) você 
sente uma culpa tão profunda que você se identifica com o diabo e Deus parece estar 
longe abandonando você à sua estupidez doentia - Você se sente doente na acepção 
mais ampla da palavra, respirando sem acreditar, doentedoentedoente, a sua alma 
geme (KEROUAC, 2009, p. 88). 

 
Suas palavras são carregadas de profunda melancolia, e também de culpa. Sua 

angústia é interpretada como uma doença. O “pensar” é um dos precursores dessa doença 
existencial, pois remete ao momento em que os conflitos vêm à tona, como podemos observar 
neste trecho de Big Sur: “Mas nessas condições você só consegue dizer ‘A sabedoria é só um 
outro jeito de fazer com que as pessoas adoeçam’” (KEROUAC, 2010, p. 89). A sabedoria 
mencionada por Duluoz é a sabedoria que leva ao conflito: à consciência de si e à angústia. 
Quando questiona sua existência em seu apelo pela razão, o homem se depara com as teorias 
e respostas que o mundo lhe oferece. Muitas delas não são aceitas, não servem, e o apelo 
continua, pois somos dependentes de tais razões. A recusa de todas as razões ou explicações 
leva a considerar a vida um absurdo: 
 

Diziam-me um dia a respeito de um gerente de imóveis que havia se matado, que cinco 
anos antes ele perdera sua filha, que desde então tinha mudado muito e que essa 
história “o deixara atormentado”. Não se poderia desejar palavra mais exata. Começar a 
pensar é começar a ser atormentado (CAMUS, 2014, p. 20). 
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Começar a pensar nos torna atormentados. A consciência de nossa liberdade, da 
gratuidade da existência, nos levará até a angústia. Nosso confronto existencial, portanto, surge 
no pensar, em buscar razões para a existência, ou ao tomarmos consciência de que somos 
responsáveis por nossos atos. Em meio a esse processo de aquisição de consciência, estamos 
sujeitos ao tempo. Como já observamos, o conflito com o tempo é uma constante na obra de 
Kerouac. No trecho a seguir, retirado de Big Sur, Duluoz nota em seu rosto as marcas do tempo 
que passou, o que desencadeia uma reflexão atormentada: 
 

O seu próprio rosto que você vê no espelho com uma expressão de angústia insuportável 
e tão terrível e tão desfigurado pela tristeza que você não consegue nem chorar por uma 
coisa tão feia, tão perdida, sem nenhuma ligação com a perfeição dos velhos tempos e 
portanto sem nada que remeta a lágrimas ou ao que quer que seja: é como o “Estranho” 
de William Seward Burroughs de repente aparecendo em seu lugar no espelho 
(KEROUAC, 2010, p. 14). 

 
A constatação do tempo, o olhar para a face mudada, a mesma face de anos atrás, 

porém com simetrias tortas, o processo natural do envelhecer, surte em Duluoz/Kerouac um 
efeito angustiante, semelhante ao adoecer. Segundo Camus, é também o absurdo esse contato 
com o espelho: “Tanto quanto o estranho que, em certos instantes vem ao nosso encontro num 
espelho, o irmão familiar e no entanto inquietante que também encontramos nas nossas 
próprias fotos também é o absurdo” (CAMUS, 2014, p. 29).  

A partir das questões aqui levantadas, é possível perceber que Big Sur – em primeira 
instância; e, num segundo plano, toda a obra de Kerouac – mostra o contato do ser humano 
com questões existenciais: o questionamento sobre a essência da vida e sobre a condição 
humana (que, partindo de um reflexo geral do que vimos na obra, é pesada, aguda, miserável e 
angustiante). Dessa forma, esperamos que a leitura apresentada neste artigo contribua de 
alguma forma para a ampliação das possibilidades de estudo da obra de Kerouac. E, em 
segundo nível, esperamos também que contribua para o entendimento do homem e para o 
estreitamento das relações entre filosofia e literatura, partindo de uma perspectiva 
existencialista, quando ambos as áreas do conhecimento retratam os conflitos de indivíduos 
diante de temas como a morte, a passagem do tempo, a gratuidade (o absurdo) da existência e 
a responsabilidade sobre nossos atos.  

Procurar respostas, penetrar nas questões existenciais, é como colher flores no 
inconsciente e arrancar a raiz como se arranca um dente. O que nos segura – uma 
conformidade –, o que nos mantém virgens em relação à consciência de nós mesmos – 
embora tenhamos abusado dela outras vezes (e, nesse caso, trata-se de algo semelhante a um 
estupro, uma violação direta da pureza) – é uma fina camada de sanidade, uma moleira, algo 
frágil, mas que não se rompe quando não é tocada ou violada. A crise existencial a que muitas 
concepções se referem é essa pecinha, essa flor plantada no inconsciente de nós todos, essa 
flor que arrancamos. E a arrancamos – violamos essa sensibilidade virginal – quando 
pensamos a respeito de nossa condição. É o nosso contato mais autêntico com a consciência 
de nossa existência. A angústia está ali. O absurdo está ali.  
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DA ORIGEM AO CONTEMPORÂNEO: DA ORIGEM AO CONTEMPORÂNEO: DA ORIGEM AO CONTEMPORÂNEO: DA ORIGEM AO CONTEMPORÂNEO: 
AGONIZANTE O ROMANCE SEGUEAGONIZANTE O ROMANCE SEGUEAGONIZANTE O ROMANCE SEGUEAGONIZANTE O ROMANCE SEGUE    

    
    

Sidinei Eduardo Batista (UEL) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Desde a sua origem à contemporaneidade, o Romance tem lutado 
contra as mais diversas desconfianças em relação a sua perenidade no 
universo literário; tendo, inclusive, a sua morte profetizada pelos mais diversos 
estudiosos do gênero e de outras áreas do conhecimento que se interessam 
pela arte. Muito, dessa postura, se deve ao fato de o Romance ter gênese 
paralela à ascensão da burguesia e dela ser a maior expressão artística. Antes 
de qualquer coisa, essa avaliação parte de pressupostos econômicos e 
políticos, indicando o velho desejo dos discípulos de Marx. Sem adentrar ao 
seio desta seara, este trabalho tem por objetivo demonstrar que o gênero, 
apesar das constantes metamorfoses, segue vivo e forte, florescendo e 
gerando novas sementes na contemporaneidade. Pretendemos, a exemplo do 
que foi dito, lançar uma leitura ao romance de Moacir Japiassu, A Santa do 
Cabaré, Cordel Pós-moderno de amor e morte, uma das flores pós-modernas 
da Literatura Brasileira.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: modernidade X pós-modernidade; literatura brasileira; A Santa 
do Cabaré. 

 
 
1. 1. 1. 1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

O Romance surgiu imbricado no seio da sociedade burguesa europeia que ascende ao 
poder econômico entre os séculos XVII e XVIII. Entretanto, é no século XIX que o gênero triunfa e 
se constitui como a epopeia burguesa, como relata Féher (1972). 

Por sua gênese, o Romance é associado ao sentido de Capitalismo e este é com certeza 
o principal motivo que tem abalizado algumas previsões sobre o fim do romance, ainda nos 
dias de hoje. Não temos por interesse, no espaço deste artigo, de entrar no debate político-
ideológico que tem movido grandes nomes dos Estudos Literários a tal postura. Como foi o caso 
de Georg Luckács em sua obra Die Theorie des Romans. Todavia, concordamos com a assertiva 
de Freadman e Miller (1994) que garantem que “é preciso constatar que a teleologia, de Marx, 
não se materializou e que isso não vai acontecer”.  Os autores continuam a respeito do assunto: 

 
O capitalismo não se autodestruiu (como ele pensava que ocorreria): pelo contrário, é o 
socialismo marxista-leninista que parece estar se autodestruindo; o poder efetivo não 
passou ao proletariado (nos países capitalistas ou comunistas), e o estado de 
comunismo puro (harmonioso, sem classes sociais) projetado em A ideologia alemã e 
em outras obras não chegou a existir. Nessa medida, as teorias de Marx ficaram 
profundamente comprometidas, tanto no que diz respeito a suas capacidades de 
previsão quanto no que se relaciona a suposta descoberta de “leis” do desenvolvimento 
histórico. (FREADMAN & MILLER, 1994, p. 100). 

 
Acreditamos que o Romance tem, assim como o Capitalismo, se metamorfoseado e se 

adequado à condição do desenvolvimento histórico desde o seu surgimento. Mas, apesar de 
muitas transformações ao longo do tempo, ambos seguem firmes e fortes. Não dislumbrarmo-
nos ou fazemos coro a uma ideologia finaceira, de fato, hostíl e desumana; que tem propagado 
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grande parte das desgraças sociais no mundo. Contudo, como pesquisadores, interessamo-nos 
pelo estudo do Romance enquanto gênero literário. Sobretudo, vemos nele um dos canais que 
mais ecoam as vozes que agonizam no mundo das desigualdades. 

Nesse sentido, o interesse deste trabalho é observar como o Romance tem se 
materializado desde a sua matriz embrionária, e, para tal, apresentamos uma citação do 
grande poeta Jorge Luis Borges, cujas afirmações são sempre de grande relevância: 

 
É pena, porém, que a palavra “poeta” tenha sido fracionada. Pois hoje em dia, quando 
falamos poeta, pensamos apenas em quem profere líricas, à maneira de passáro [...]. Ao 
passo que os antigos, quando falavam poeta – um fazedor -, pensavam nele não 
somente como quem profere essas agudas notas líricas, mas também quem narra uma 
história. (BORGES, 2001, p. 49) 

 
Percebe-se que Borges se refere ao que ele supõe que seja a mais antiga forma de 

narrar: a épica. Para ele, na épica – e ele estende o mesmo raciocínio aos evangelhos como 
uma espécie de épica divina -, pode-se encontrar todo tipo de coisa. Mas “a poesia, como disse, 
foi fragmentada; ou melhor, de um lado temos o poema lírico e a elegia, de um outro temos o 
narrar uma história – o romance”. (BORGES, 2001, p. 57).  

 
Ao considerarmos o romance e a épica, somos tentados a pensar que a diferença 
principal está na diferença entre verso e prosa, entre cantar algo e enunciar algo. Mas 
acho que há uma outra maior. A diferença está no fato de que o que importa na épica é 
o herói – um homem que é um modelo para todos os homens. Ao passo que a essência 
da maioria dos romances, como salientou Mencken, reside na aniquilação de um 
homem, na degeneração do caráter. (BORGES, 2001, p. 57). 

 
Ele conclui seu pensamento afirmando que os enredos são correlatos às metáforas, e, 

como tais, pertencem somente a uns poucos modelos. Em nossa época, o crítico exclama que 
mesmo com duas guerras mundiais, delas não surgiram, de um modo ou de outro, nenhuma 
épica – exceto talvez os Sete Pilares da sabedoria ... “neste encontro muitas qualidades épicas. 
Mas, o livro é narrado pelo próprio herói, e tem assim algumas vezes de se rebaixar, se fazer 
humano, se fazer crível demais”. (BORGES, 2000, p. 59). Dessa forma, os Sete Pilares da 
sabedoria cai nas armadilhas do romancista. 

Sobre essa evolução da epopeia para o romance, Lukács aponta para o fato de que o 
romance, em sua estrutura formal, não suportaria toda essa evolução. Leonardo (2008) aponta 
para o fato de “Lukács concluir que a epopeia estava em sintonia com a sociedade do seu 
tempo, que vivia em harmonia, e seus heróis eram os ícones dessa harmonia: suas vidas e seus 
destinos já estavam traçados”. (LEONARDO, 2008, p. 18). A respeito do romance, o autor afirma 
que ocorre “justamente o contrário: a sociedade apresenta-se de forma degradada, suas ações 
são guiadas pelo acaso e por uma eterna busca de sentido”.  

Partindo dessa orientação, aprendemos que os heróis, representados no romance, 
apresentam muito mais perguntas do que respostas e “há um abismo entre eles e a sociedade” 
(LEONARDO, 2008, p. 18).  

 
A epopeia dá forma a uma totalidade de vida fechada a partir de si mesma, o romance 
busca descobrir e construir, pela forma, a totalidade da vida. A estrutura dada do objeto 
[...] aponta para a intenção de configuração: todos os abismos e fissuras inerentes à 
situação histórica têm de ser incorporada à configuração e não podem e não devem ser 
encobertos por meios composicionais. Assim, a intenção fundamental determinante da 
forma do romance objetiva-se como psicologia dos heróis romanescos: eles buscam 
algo. (LUKÁCS, 2001 apud LEONARDO, 2008, p. 18) 

 
Inseridos na nova sociedade burguesa ou produtos dela, os heróis romanescos refletem 

o individualismo exacerbado, originado a partir de um valor burguês, contraditório aos valores 
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da sociedade épica. Sendo assim, “O herói da epopeia nunca é, a rigor, um indivíduo. Desde 
sempre se considerou traço essencial da epopeia que seu objeto não é um destino pessoal, 
mas coletivo” (LUKÁCS, 2001, p. 67). O autor apresenta o problema da forma romanesca, 
postulando que ele tenta buscar a totalidade da vida em um mundo degradado, onde há, cada 
vez mais, um distanciamento entre o herói e seu destino.  

Fatalmente, o Romance apresenta-se marcado pelo paradoxo, pela ausência e pela 
busca, o que constitui, assim, uma nova psicologia para o herói, que está sempre à procura de 
algo, de sentido para sua vida, e não mais para a comunidade. Cabe aqui a denominação herói 
problemático, que habita um mundo degradado, mas que, ao mesmo tempo, busca atribuir 
sentido a esse mundo (a totalidade do ser). Esse herói dividido, que não tem à sua frente uma 
sociedade harmônica, mas configurada em mosaico, trabalha na oposição do ideal da epopeia, 
pois o herói romanesco tem a missão de fazer refletir o individual na totalidade de uma 
sociedade degradada, gerando, dessa forma, um herói problemático, incapaz de apresentar 
respostas a tantas perguntas. 

Benjamim (2000), ao descrever os pressupostos da modernidade, evocados por 
Baudelaire, oferece-nos uma caracterização para o herói que se perde em torno do próprio eixo: 

 
Seu herói é tão forte, tão cheio de sentido, tão harmonioso, tão bem construído como 
aqueles barcos de vela. Mas o mar alto acena em vão para ele. Porque uma má estrela 
guia a sua vida. A modernidade revela-se como sua fatalidade. Nela o herói não está 
previsto; ela não tem emprego para este tipo. Ela amarra-o para sempre no porto seguro; 
abandona-o a uma eterna ociosidade. Nesta sua última incorporação o herói aparece 
como dandy. (BENJAMIN, 2000, p. 28) 

 
No âmago dessa discussão é que se insere a leitura do Romance, de Moacir Japiassu, A 

Santa do Cabaré Cordel Pós-moderno de Amor e Morte, no qual temos o protagonista Ladislau 
Cardoso como exemplo desse herói que representa o sujeito, da modernidade, que foi 
dogmaticamente descrito como indivíduo, mas na verdade, sempre foi um elemento 
multifacetado.  

 
 

2. Da Modernidade à Pós2. Da Modernidade à Pós2. Da Modernidade à Pós2. Da Modernidade à Pós----Modernidade àModernidade àModernidade àModernidade à Brasileira Brasileira Brasileira Brasileira    
 

No Brasil a modernidade implica não somente uma ampla renovação artística e cultural, 
mas, sobretudo, a afirmação da consciência e da identidade brasileiras. Esse último dado 
particulariza e diferencia a modernidade brasileira em relação à europeia, pois aquela, 
nutrindo-se desta, consegue rumar em direção às fontes mais genuínas da cultura do país. Tais 
assertivas são sustentadas pela perspectiva de Candido (1985, p. 109), para quem “a evolução 
da vida intelectual brasileira sempre esteve ligada à dialética do localismo e do 
cosmopolitismo, ora em arrojos do mais radical nacionalismo, ora entregando-se aos padrões 
europeus”. 

No entanto, para o teórico, há dois momentos distintos que revitalizam toda a 
inteligência brasileira e subvertem os seus rumos: o Romantismo no século XIX e o Modernismo 
do século XX, os quais se inspiram no exemplo europeu, mas alteram tal dialética. Mais do que 
isso, a modernidade literária brasileira da geração do decênio de 1922 instaura um novo jogo 
de forças, no qual o localismo se impõe, utilizando-se das armas tomadas do arsenal cultural 
europeu: 

 
Os nossos modernistas se informaram, pois rapidamente da arte europeia de vanguarda, 
aprenderam a psicanálise e plasmaram um tipo ao mesmo tempo local e universal de 
expressão, reencontrando a influência europeia por um mergulho no detalhe do 
brasileiro [...] Desrecalque localista; assimilação da vanguarda europeia [...] mostrar 
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como somos diferentes da Europa e como, por isso, devemos ver e exprimir 
diversamente as coisas (CANDIDO, 1985, p. 121).  

 
 A partir dessa atitude, segundo Candido, a ambiguidade de ser um povo mestiço, de 

influências africanas e ameríndias, dantes amainada e percebida como sentimento de 
inferioridade, passa a ser vista como superioridade pela ótica dos escritores modernistas da 
fase heroica. Para tanto, foi preciso assimilar o processo artístico europeu, as ousadias de um 
Picasso, um Brancusi, um Max Jacob, um Tristan Tzara e, assim, libertar os elementos 
recalcados da cultura brasileira como: a arte primitiva, os mitos, as lendas, o folclore e os dados 
populares comprimidos pelo academismo (CANDIDO, 1985, p. 120-121). 

A essa torrente de significações da Modernidade Brasileira não sairia imune à poética, 
com a entrega absoluta ao verso livre, com a aproximação da prosa e do ritmo libertário. A lírica 
seduzir-se-ia pelo cotidiano, pela linguagem coloquial, pelo mundo prosaico, pela ironia e pela 
liberdade incessante de criação (CANDIDO, 1972).    

Em relação à pós-modernidade, Proença Filho considera que no Brasil parece repetir-se 
o que aconteceu em relação ao Modernismo: 

 
A arte literária que se realiza no país a partir, aproximadamente, de 1955 até os ias 
atuais, traz a marca da especificidade em relação aos traços culturais predominantes na 
contemporaneidade dos países desenvolvidos e só em alguns pontos concretiza 
dimensões pós-modernas. (PROENÇA FILHO, 1995, p. 372) 

  
É importante lembrar que, nesse período, o país viveu acontecimentos políticos e sociais 

extremamente significativos e mobilizadores. As oscilações do poder, as implicações 
ideológicas, políticas, econômicas e sociais que as envolveram e envolvem, conduziram e 
conduzem a repercussões na criação literária e nas atitudes dos artistas. Embora não 
determinem nem expliquem a ação criadora, atuam como elementos condicionadores que 
podem ajudar, entre outros aspectos, a compreender a significação cultural das manifestações 
literárias a esse tempo tornadas realidade no Brasil. 

A prosa tem sido muita valorizada, nesse período, segundo Proença Filho (1995, p. 
388.). Tanto o romance quanto o conto envolvem temática variadíssima, que vai desde a 
caracterização de problemas individuais até os espaços do imaginário em aberto, passando por 
espaços relevantes à realidade social brasileira:  

 
Nesse âmbito, embora, em escala não muito significativa, figura a narrativa centrada no 
fantástico, de tanta presença na literatura latino-americana contemporânea. É o caso de 
Murilo Rubião e J.J. Veiga, por exemplo. Ressalta também o romance-reportagem, de 
que são excelentes exemplos obras de José Louzeiro. A realidade mais próxima no 
tempo brasileiro começa a frequentar a narrativa longa e curta a partir do final dos anos 
70, e ganha singular destaque; é ver como os romances de Márcio Souza, Ivan Angelo e 
Ignácio de Loyola Brandão, por exemplo. (PROENÇA FILHO, 1995, p. 390) 

 
Baseados em Proença Filho, (1995, p. 390), podemos afirmar que, nas três últimas 

décadas, a cultura brasileira tem vivido sob o signo da multiplicidade, seja na área política, 
social ou artística. Nesse último espaço, convivem atitudes modernistas, umas estabilizadas, 
outras ultradimensionadas; procedimentos de vanguarda que tiveram seus altos momentos de 
realização e viveram o declínio, sem terem sido plenamente absorvidos pelo consumo 
avaliador; numerosos posicionamentos singulares na área do romance, da poesia, do conto e 
mesmo do teatro, que estão aguardando o estudo dos especialistas para a plena compreensão 
de sua representatividade; aproximações e cruzamentos de manifestações das chamadas 
cultura erudita e cultura popular; emergência e presença forte de manifestações paraliterárias. 
Certo é que, em alguns casos, presentificam-se traços da Pós-modernidade e, em outros, 
peculiaridades: justifica-se, assim, falarmos de Pós-modernismo na Literatura Brasileira.  
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Proença Filho acrescenta que: 
 

Por outro lado, diante de todas as manifestações, dentro e fora do Brasil, observa-se que 
a cultura contemporânea se apresenta extremamente multifacetada. O ritmo acelerado 
do progresso científico e tecnológico, as viagens interplanetárias, a filosofia 
existencialista, o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, com atuação 
acentuada no comportamento individual, a “aldeia global” em que se transformou o 
mundo, convertido numa civilização planetária, quebra dos tabus tradicionais em todas 
as áreas, problemática religiosa, as mudanças de valores e comportamentos nas 
relações afetivas, as tentativas de controle de controle demográfica, os conflitos bélicos, 
as questões políticas e sociais, a ameaça da guerra nas estrelas e, mais recentemente, a 
terrível presença de patologias capazes de dizimar a própria humanidade, se não for 
encontrada a tempo solução salvadora, nesse complexo cultural, revela, espelha, 
denuncia, aliena-se, identifica-se, ultrapassa e, questionada, deixa em aberto a sua nova 
e incógnita estruturação. (PROENÇA FILHO, 1995, p. 390) 

 
A Literatura Brasileira segue a mesma via que seguem as outras literaturas em plano 

mundial. Em princípio, entendemos que a literatura contemporânea, seja ela brasileira ou não, 
é orientada pelo texto que o autor escreve. Lyotard (1986, p. 81), nesse sentido, afirma que “o 
artista e a obra que ele produz não são governados por regras preestabelecidas, e não podem 
ser julgados segundo um julgamento determinante, pela aplicação de categorias comuns ao 
texto ou à obra”. A produção artística (ou literária) como afirma Jameson (1991, p. 42) “é a 
representação de um dos temas mais em voga na teoria contemporânea, o da morte do próprio 
sujeito – o fim da mônada, do ego ou do indivíduo burguês [...] no descentramento do sujeito, 
ou psique antes centrado”. Em suma, o artista reproduz em sua obra o senso, ou falta dele, que 
o sujeito (homem) procura pelas trilhas da pós-modernidade.  

 
 

3. Da Modernidade À Pós3. Da Modernidade À Pós3. Da Modernidade À Pós3. Da Modernidade À Pós----Modernidade, Nos Enlaces D’Modernidade, Nos Enlaces D’Modernidade, Nos Enlaces D’Modernidade, Nos Enlaces D’AAAA    Santa Do CabaréSanta Do CabaréSanta Do CabaréSanta Do Cabaré    
 
 Lançamos neste subtítulo o sintagma da modernidade à pós-modernidade, por 

entendermos que essa composição sugere que vivemos em um momento de transição básica 
entre dois períodos, o que constitui o alicerce da obra estudada. De fato, entendemos esse 
momento histórico, a contemporaneidade, ainda como um momento de transição, contudo não 
acreditamos em uma ruptura da modernidade com a pós-modernidade. Como afirmamos, na 
maior parte das vezes por meio de comentários de pesquisadores consagrados, propomos o 
conceito de pós-modernidade atrelado ao conceito de modernidade.  

Falar em pós-modernidade como um rompimento claro com a modernidade nos 
suscitaria muitas objeções, e uma das principais delas se coloca na afirmação de Giddens 
(1991): “falar da pós-modernidade como suplantando a modernidade parece invocar aquilo 
mesmo que é (agora) declarado impossível: dar alguma coerência à história e situar nosso lugar 
nela”. 

A Santa do Cabaré, de muitas maneiras, tenta nos oferecer subsídios para que a 
postulemos como uma obra (tipicamente) pós-moderna. Contudo, duvidamos desses 
apontamentos, pois, de um modo geral, a obra é irônica, debocha das estruturas sociais e das 
próprias estruturas literárias. Pode ser que tenhamos aqui apenas mais um gracejo da obra 
para com o leitor, pois, ao olharmos mais friamente para ela, vem-nos sob a suspeita de que o 
termo pós-moderno reafirme ainda mais as suas características modernas. Por exemplo, 
estruturalmente, o romance não traz nenhuma grande inovação, nem um leitor teria problema 
para localizá-lo entre os gêneros literários como um romance. Comparado com outras obras do 
mesmo período, tomemos, por exemplo, Mínimos Múltiplos Comuns, de João Gilberto Noll, que 
o próprio escritor prefere chamar de instantes ficcionais, temos uma enorme dificuldade para 
localizarmos o conjunto de textos que se hibridizam entre a prosa e a poesia. No caso de 
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Japiassu, não há dificuldade similar àquela apresentada pela obra de Noll, pois o texto se 
coloca de maneira muito clara estruturalmente.  

Se, por um lado, estruturalmente A Santa do Cabaré mantém um conjunto que oferece 
a sensação de certo conforto ao leitor, por outro, a proposta temática da obra em diversos 
momentos coloca-se de maneira conflituosa, a começar pelo intenso diálogo que ela busca 
com outras artes, sobretudo, com artes de tempos passados. 

 Aliás, ao buscar referências em artes do passado, a composição d’A Santa coloca-se a 
par do propósito, se não do conjunto de pressupostos da modernidade, ou pelo menos do mais 
visionário escritor da época, que utilizou o mesmo expediente para exacerbar um dos pontos 
mais controversos de sua obra. Entretanto, no caso d’As Flores do Mal, a antiguidade de 
Baudelaire é a romana. Só em um lugar a antiguidade grega penetra no seu mundo. A Grécia 
forneceu-lhe a imagem da heroína que parecia digna e possível de ser transposta para a 
modernidade. A esse respeito, Benjamin esclarece que: 

 
É dedicado ao amor lésbico. A lésbica é a heroína da modernidade. Nela, um motivo 
erótico de Baudelaire — a mulher, que testemunha a dureza e masculinidade — foi 
penetrado por um motivo histórico — o da grandeza do mundo antigo. Isto faz com que a 
posição da mulher lésbica nas Fleurs du Mal seja inconfundível. (BENJAMIN, 2000, p. 23) 

 
No romance de Japiassu, temos narrada a passagem da atividade sexual entre Vanda e 

Sinhá Odete. Em meios às carícias trocadas entre ambas, temos o início da revelação do 
segredo da primeira. O século XIX, sem restrição, disserta Benjamin (2000), começou a 
empregar a mulher no processo de produção fora de casa. Predominantemente de maneira 
primitiva, empregou-a nas fábricas: 

 
Era óbvio que traços masculinos tinham que surgir nela no decorrer do tempo, porque o 
trabalho na fábrica a condicionava, sobretudo a enfeiava. As formas mais elevadas de 
produção, e a luta política poderiam favorecer traços masculinos de maneira mais nobre. 
(BENJAMIN, 2000, p. 26). 

 
Ao invocar a figura de Baudelaire e, por extensão, a modernidade, caminhamos mais 

além na obra A Santa do Cabaré. 
A narrativa que nos reporta à saga da caatinga, no sertão pernambucano, faz o leitor 

mais exigente ficar com a sensação de que o narrador não está comprometido com os fatos do 
enredo. Entretanto entendemos que essa forma de narrar, em terceira pessoa, sem se fixar em 
um ponto específico, seja uma maneira de representar a capacidade deficitária de focalização 
do sujeito contemporâneo.  

De outro modo, podemos ainda retomar as críticas de Benjamin a respeito do 
esfacelamento do ato de narrar, que tem cedido seu lugar à informação. O enredo torna-se 
fragmentário, contudo oferece uma maior coloração das páginas, sugerindo que há mais de um 
segmento narrativo. Assim, o romance apresenta uma divisão por meio de pequenos cortes na 
narrativa, que a tornam composta de fragmentos curtos (“contos”), permeada de letras de 
músicas, de poesias (cordel) e de alusões ao cinema, à televisão etc. 

 O narrador na Santa do Cabaré, em terceira pessoa, como dissemos, é considerado o 
narrador por excelência; ele teve seu período áureo no romance do século XIX. É impessoal, 
pretensamente objetivo e se comporta como um verdadeiro Deus, não só por tirar as 
personagens do nada, mas também por ter onisciência. Ele está em todos os lugares ao 
mesmo tempo; abarca com o seu olhar a totalidade dos acontecimentos, o passado como o 
presente; é ele quem descreve o ambiente, a paisagem, quem estabelece as relações de causa 
e efeito, quem analisa as personagens.  

No entanto, esse narrador, nas aventuras e nas desventuras de Belo Jardim, permite-se 
narrar os fatos de maneira superficial, fugidia. A focalização das personagens se dá justamente 
pelo emaranhado entre elas próprias. Mesmo para as personagens que temos por 
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protagonistas, o narrador não se encarrega de descrever seus embates psicológicos. Aliás, elas 
os têm muito, todavia eles se concretizam nas suas ações, e é assim que o leitor é capaz de 
percebê-las. O nosso narrador tem pressa. Embora a estrutura do romance seja linear, alguns 
aspectos são captados pelo autismo das personagens com a multidão. Aliás, esse é mais um 
elemento muito caro aos escritores e às obras do século XIX, sobretudo a de Baudelaire que 
localiza seu herói no seio dela: 

 
A multidão: nenhum tema se impôs com mais autoridade aos literatos do século XIX. A 
multidão — grandes camadas para as quais a leitura se convertera em hábito — 
começava a organizar-se como público. Surgia no papel de cliente; queria — como os 
poderosos nos quadros da Idade Média — encontrar-se no romance contemporâneo. 
(BENJAMIN, 2000, p. 43) 

 
Mantenhamos o diálogo com Benjamin, pois ele garante que a multidão metropolitana 

suscitou nos primeiros que a olharam nos olhos, angústia, repugnância e medo (2000, p. 51). 
Segundo ele, em Edgar Allan Poe, por exemplo, a multidão tem algo de bárbaro; a disciplina, só 
com grande dificuldade, a freia. Posteriormente, James Ensor não se cansará de opor-lhe 
disciplina e selvageria. Compraz-se em fazer intervir companhias militares no meio de suas 
bandas carnavalescas. Ambas se encontram, reciprocamente, em uma relação exemplar, como 
os estados totalitários, em que a polícia está aliada aos delinquentes.  

Isso é exatamente o que ocorre no enredo do nosso cordel. Temos pelo menos duas 
personagens que representam muito bem essa tendência. O tenente Ararigbóia Delecródio é 
resgatado dessa multidão, assume uma patente militar inventada e, ao mesmo passo, que 
submete as outras personagens à sua autoridade, se dobra a ela. O outro caso é o do pistoleiro 
Luquinha Moxotó, que vai além, pois serve de instrutor para as forças militares. A multidão é 
tão fundamental em nossa obra que é por meio dela que temos a ascensão de Vanda ao nível 
de santa. E é no seio dela que Ladislau Cardoso encontra a morte. 

Outra figura muita cara ao poeta das Flores Mal, que aparece no romance de Japiassu, é 
a do conspirador, que poderíamos classificar, sem dúvida, sob esta égide: Sizenando Coelho, 
Ararigbóia Delecródio etc, mas o que mais se adapta a essa figura é o padre Everardo Trigueiro. 
Benjamin aborda esse assunto: 

 
Baudelaire quis reconhecer ocasionalmente a imagem do herói moderno. Também no 
conspirador. "Abaixo as tragédias!" — escreveu ele durante os dias de Fevereiro na Salut 
public. "Abaixo a história da Roma antiga! Não somos hoje maiores do que Brutus?". 
Maior que Brutus era na verdade um exagero. (BENJAMIN, 2000, p. 32) 

 
Transpondo os pensamentos dos teóricos que voltam seus olhares para a pós-

modernidade, o que vemos pelo romance de Japiassu, ou a representação das personagens, 
seja pela figura do conspirador ou daquele que se vale do anonimato, ao fazer da multidão o 
seu esconderijo, é a descrição do indivíduo (homem) como aquele “que não tem sentido, não 
tem nome, não tem identidade, para o que se prevalece de um sentido, de um nome, de uma 
identidade - é o desafio ao sentido, ao poder, à verdade, de existirem enquanto tais, de 
pretenderem existir como tais”. (BAUDRLLARD, 1985, p.35). Só esta reversão pode dar fim ao 
poder, ao sentido, ao valor, e nunca alguma relação de forças, por mais favorável que seja, pois 
esta se reproduz numa relação polar, binária, estrutural, que recria por definição um novo 
espaço de sentido e de poder. 

 
 

4. O Sujeito em desassossego, os heróis d’4. O Sujeito em desassossego, os heróis d’4. O Sujeito em desassossego, os heróis d’4. O Sujeito em desassossego, os heróis d’A Santa Do Cabaré A Santa Do Cabaré A Santa Do Cabaré A Santa Do Cabaré no Seio da loucurano Seio da loucurano Seio da loucurano Seio da loucura    
 
As personagens de Japiassu demonstram a fragmentação do sujeito pós-moderno e os 

consequentes abalos que o indivíduo enfrenta por essa constituição da sua personalidade. 
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Tanto em Ladislau (moço pobre de pouca sorte na vida, mas de sensibilidade e religiosidade 
aguçadas - na infância foi coroinha da igreja) quanto em Vanda (moça de classe média, de grau 
de instrução que sua classe social pode lhe proporcionar), vemos uma espécie de loucura que 
os leva aos fins trágicos na trama.  

Trata-se de uma representação da descrição que Rybalka (1991) faz do pós-moderno, 
como a de um “Janus de duas cabeças, tendo duas faces e uma personalidade múltipla, sem 
ensaio de sínteses ou de unidade”. As personagens deparam-se enredadas em um limiar de 
religiosidade, de sexualidade, de repressão mental, de física e moral, do qual são incapazes de 
sair. 

 Esse desatino das personagens, que, em princípio, é uma criação do texto, faz que a 
leitura traga elementos para a comunicação entre leitor e texto. O leitor, diante do texto de 
Japiassu, nesses tempos modernos, vê-se representado, pois são essas cobranças e frustrações 
que a sociedade submete ao indivíduo, o que o faz perder o senso de identidade.  

Além de Ladislau e Vanda, temos quase todas as personagens do romance enredadas 
nessa teia de esquizofrenia: o caso do prefeito Sizenando (casado) que, ao perder a mulher que 
é a sua paixão, uma prostituta quarenta anos mais jovem do que ele, perde de tal forma a 
razão que causa uma catástrofe com um trem, matando dezenas de pessoas e morrendo em 
seguida, vítima da própria loucura; o caso do caixeiro viajante, que, após a explosão do trem, 
sai correndo completamente nu dizendo que se chamava Ivete, a mulher de Tambaú.  

Rouanet (1987) se arrisca a fazer uma psicopatologização ao considerar primeiro o 
moderno essencialmente como contraditório. É na modernidade que Freud e depois mais 
radicalmente W. Reich estabelecem a conexão da repressão sexual e as enfermidades mentais.  

Jameson (1991) aponta a imbricação entre as teorias do pós-modernismo e as    
generalizações sociológicas que anunciam um tipo novo de sociedade, mais conhecido pela 
alcunha “sociedade pós-industrial. Ele argumenta que qualquer ponto de vista a respeito do pós-
modernismo na cultura é ao mesmo tempo, necessariamente, uma posição política, implícita 
ou explícita, com respeito à natureza do capitalismo multinacional em nossos dias”.  

A modernidade era marcada pela excessiva confiança na razão, nas grandes narrativas 
utópicas de transformação social e no desejo de aplicação mecânica de teorias abstratas à 
realidade. Jameson (1991) observa que “essas novas máquinas podem se distinguir dos velhos 
ícones futuristas de duas formas interligadas: todas são fontes de reprodução e não de 
‘produção’ e já não são sólidos esculturais no espaço”.  

A Santa do Cabaré é uma representação em forma de prosa poética, de tristezas e de 
alegrias, de sentimento e de loucuras vividas pelas personagens criadas por Japiassu, as quais 
nada mais são do que a descrição que Vattimo (2001) faz a respeito do mundo e da quebra de 
esperança do homem nas promessas da modernidade: 

 
a chamada "pós-modernidade" aparece como uma espécie de Renascimento dos ideaisideaisideaisideais 
banidos e cassados por nossa modernidade racionalizadora. Esta modernidade teria 
terminado a partir do momento em que não podemos mais falar da história como algo 
de unitário e quando morre o mito do Progresso. É a emergência desses ideais que seria 
responsável por toda uma onda de comportamentos e de atitudes irracionais irracionais irracionais irracionais e 
desencantadosdesencantadosdesencantadosdesencantados em relação à política e pelo crescimento do ceticismoceticismoceticismoceticismo face aos valores 
fundamentais da modernidade. Estaríamos dando Adeus Adeus Adeus Adeus à modernidade, à Razão 
(Feyerabend) Quem acredita ainda que "todo real é racional e que todo real é 
racional"(Hegel)? Que esperança podemos depositar no projeto da Razão emancipada, 
quando sabemos que se financeirofinanceirofinanceirofinanceiro submetido ao jogo cego do mercadomercadomercadomercado? Como pode o 
homem ser feliz no interior da lógica do slógica do slógica do slógica do sistemaistemaistemaistema, onde só tem valor o que funciona funciona funciona funciona 
segundo previsões, onde seus desejos, suas paixões, necessidades e aspirações passam 
a ser racionalmente administradosadministradosadministradosadministrados e manipulados pela lógica da eficácia econômica que 
o reduz ao papel de    simples consumidor.consumidor.consumidor.consumidor. (VATTIMO, 2001, apud LIMA, 2004, s/p). 

 
O professor e psicanalista Raymundo Lima (2004), partindo das assertivas de Vattimo e 

dialogando com outros teóricos, aponta que “A doença da era moderna era a histeria, onde 
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ocorria a teatralização do sujeito incapaz de suportar tanta repressão, originada no conflito 
endopsíquico” (LIMA, 2004, s/p). Ainda, segundo o autor, Freud funda a psicanálise graças às 
histéricas que lhe insinuam um gozo impossível. E acrescenta que 

 
O mal-estar da cultura pós-moderna é mais complexo, os sintomas subjetivos se 
pulverizaram no disfarce coletivo, parecendo que “estamos todos bem”, tal como auto-
enganava o personagem de Marcelo Mastroianni, no filme italiano de mesmo nome. O 
mal-estar pós-moderno é visível e trivial, expressado na linguagem do cotidiano do 
trabalho compulsivo, muitas vezes vendido como se fosse “lazer” ou “ócio criativo”, que 
gera stress, a perversão, a depressão, a obesidade, o tédio. (LIMA, 2004, s/p). 

 
As afirmações de Lima (2004) são tributárias ao pensamento de Baudrillard (1985) que 

acredita que o maior desafio do sujeito, em tempos pós-modernos, não é uma dialética, nem 
uma oposição respectiva que se coloque em um polo oposto a outro, de um termo a outro, 
numa estrutura plena. Esse desafio é “um processo de exterminação da posição estrutural de 
cada termo, da posição de sujeito de cada um dos antagonistas e em particular daquele que 
lança o desafio: por isso mesmo ele abandona qualquer posição contratual que possa dar lugar 
a uma “ligação”. (BAUDRLLARD, 1985, p.35). Nessa lógica não se trata mais a de uma simples 
troca de valor. Mas, sim do abandono de posições de valor e de sentido. Nesse caso, “o 
protagonista do desafio sempre está em posição suicida, mas um suicídio triunfal: é pela 
destruição do valor, pela destruição do sentido (a sua, o seu) que ele força o outro a uma 
resposta nunca equivalente, sempre superada”. (BAUDRLLARD, 1985, p.35). 
 
 
5. 5. 5. 5. Considerações FinaisConsiderações FinaisConsiderações FinaisConsiderações Finais    
 

Segundo Eco (2009), a fim de prever o desenvolvimento de uma história, os leitores se 
voltam para sua própria experiência de vida ou seu conhecimento de outras histórias. Esse 
processo de fazer previsões “constitui um aspecto emocional necessário da leitura que coloca 
em jogo esperanças e medos, bem como a tensão resultante de nossa identificação com o 
destino das personagens” (ECO, 2009, p. 58).  

Nesse sentido, durante o processo de leitura do romance A Santa do Cabaré, está em 
nosso horizonte tudo o que sabemos a respeito dos contornos da pós-modernidade e da loucuraloucuraloucuraloucura 
que parece ser uma marca desse período. Além disso, o fato de haver uma grande 
intertextualidade do mundo real, com obras cinematográficas e musicais, e o conhecimento dos 
contornos e dos limites entre modernidade e pós-modernidade, têm grande importância para a 
constituição do sentido e para a realização do efeito que o objeto estético causa em seu 
público.  

Posto isso, consideramos que o Romance tem ao longo de seu percurso se adaptado ao 
público. Antes, porém, se adapta ao objeto que transpõe para o plano estético: o homem em 
confronto consigo mesmo e com o mundo. Desde o início, o Romance reflete o individualismo 
exacerbado, por meio de seu herói, que a burguesia prega como valor universal. Esse aspecto 
faz com que o herói moderno seja marcado pelo paradoxo, pelo confronto em relação ao outro. 
Isso, em grande parte, é consequência da sociedade degradada da qual ele se origina.  

Essas adaptações têm feito com que o Romance tenha tido muitas transformações ao 
longo de sua história, transformações que passam pelo uso da linguagem à construção 
estrutural.  

Contudo, continua vivo. Firme e forte. E ao que parece sua longevidade está assegurada, 
sobretudo se pensarmos que o fator que alicerçou a desconfiança de alguns teóricos em 
relação ao Romance, foi o fato de o aludirem ao Capitalismo. Como sabemos, este continua 
determinando as diretrizes econômicas no mundo contemporâneo. Há momentos em que ele 
tem suas crises, parece cambalear, mas ressurge sempre mais voraz.  
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O SILÊNCIO CONSTITUIDOR DO EU: O SILÊNCIO CONSTITUIDOR DO EU: O SILÊNCIO CONSTITUIDOR DO EU: O SILÊNCIO CONSTITUIDOR DO EU: 
ASPECTOS DA CONSTRUÇÃO ASPECTOS DA CONSTRUÇÃO ASPECTOS DA CONSTRUÇÃO ASPECTOS DA CONSTRUÇÃO 
IDENTITÁRIA NO ROMANCE IDENTITÁRIA NO ROMANCE IDENTITÁRIA NO ROMANCE IDENTITÁRIA NO ROMANCE 

EXISTENCIALISTAEXISTENCIALISTAEXISTENCIALISTAEXISTENCIALISTA    
    
    

Fernanda Tonholi Sasso (UEM) 
Alessandra Regina de Carvalho (UEM)  

 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Existem vários aspectos que devem ser considerados para a 
compreensão da constituição identitária do ser. Essa construção, quando 
contemplada a partir de um romance existencialista, tende a observar a 
relação do ser com o mundo ecom as pessoas, e como tudo isso pode ter forte 
influência na visão que o indivíduo tem da vida. Com base neste pensamento, 
este estudo utilizará os conceitos de Bauman (2004) e Silva (2000), para 
analisar o personagem Gabiru da obra Os Pobres, de Raul Brandão (2001). 
Essa narrativa é considerada inovadora em seu fazer artístico, ou seja, 
enquanto forma, por não apresentar linearidade convencional, espaço e 
tempo, simultaneamente, e por dramatizar o existencial na relação humana, 
assim, a análise buscará argumentos na visão existencialista citada por 
Teixeira (2006).   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: identidade; existencialismo; romance. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

Toda narrativa se caracteriza por uma estrutura que poderia chamar-se esqueleto. 
Aspectos como espaço, tempo, foco narrativo e personagens, entre outros, são elementos 
utilizados para a construção do romance. O que muda, de uma obra para a outra, são os fatos 
inseridos e as lacunas a serem preenchidas de significado pelo leitor. 

Poder-se-ia dizer que estes elementos são obrigatórios para qualquer fazer literário. 
Todavia, a narrativa desenvolvida a partir do século XX desmistifica tal pensamento: Narrativas 
como a de Guimarães Rosa e Clarice Lispector são claros exemplos desta ruptura, com 
elementos muitas vezes amalgamados entre si, ou ausentes. 

Apesar deste pensamento, algo há de claro neste que poderia ser chamado de novo 
romance: Aqueles que possuem temática existencialista, ou metafísico-mística tendem a sofrer 
tais alterações, visto que o mote de sua compreensão é, quase sempre, a dúvida.  

Direcionando este estudo para a temática existencialista, este estudo traçará seu 
percurso no sentido de compreender como se desenvolve a constituição identitária do 
protagonista de um romance existencial. Neste sentido, a partir do personagem Gabiru, do 
romance português Os Pobres, de Raul Brandão, serão desenvolvidos uma série de argumentos 
que condicionam este enigmático personagem a uma análise teórica, na tentativa de observar 
como se dá a construção de identidade deste eu.  
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O RomanceO RomanceO RomanceO Romance    
 
Os Pobres, de Raul Brandão, é um romance que foi lançado no ano de 1906. Embora 

não tenha sido bem recebido pela crítica da época, o romance é até hoje considerado inovador 
no cenário literário de seu período.  

A narrativa, que não possui uma linearidade, se contextualiza em um universo onde 
impera o marginal: neste mundo, existem apenas os desgraçados: prostitutas, ladrões, 
assassinos e loucos, o enxurro humano. No decorrer da leitura, é possível se deparar com a 
miséria dos personagens constituídos por quadros mentais, como pode ser percebido em 

 
O pão do Asilo tinha um sabor que nunca encontrei em outro pão, por mais desgraçados 
que fossem os meus dias: um gosto amargo e requentado. E em todo o refeitório havia 
um cheiro idêntico. Todo, até o Cristo, até o caldo aguado, a mesquinha ração que nos 
davam, parecia dizer-nos: «Olhai que viveis por caridade! Habituai-vos à desgraça!» 
(BRANDÃO, 2001, p. 85). 

 
Os miseráveis brandonianos parecem não ter consciência da desgraça em que estão 

mergulhados, e aceitam sem luta a ideia de que estão na vida para sofrer. Contudo, existe um 
personagem que pode ser considerado a centelha do pensamento livre. Gabiru, como é 
chamado, vive isolado e em silêncio, olhando para a natureza distante que se exibe para seu 
quarto e a admirando. Para ele, na natureza reside o segredo da imortalidade humana: o 
homem, quando morre, nutrirá a terra que dá vida à plantas, animais e à humanidade que está 
vida. Por fazer parte organicamente da vida, ainda que de maneira indireta, o personagem se 
certifica da eternidade em vida a partir do pensamento de que “No tempo infinito e no espaço 
limitado as moléculas agregam-se, desagregam-se... Só química, só a química existe... As 
moléculas, que têm em si a força vital, são hoje árvore, amanhã animal, pedra, homem 
(BRANDÃO, 2001, p. 88)”. Assim, ele crê que, de tempos em tempos, as moléculas tomam 
consciência, e partir desse momento nasce o homem. Porém, ainda que com base no 
pensamento declaradamente metafísico, ele aparentemente não se reconhece em meio a este 
universo. Trata-se de um ponto tão sério na narrativa que o personagem “Sabe tudo e nunca 
viveu” (BRANDÃO, 2001, p. 48). 

A esta conclusão se chega depois de várias leituras da personagem que, aos olhos das 
demais pessoas é tido por filósofo. Como o silêncio ao qual ele se entrega é maior e mais rico 
que os momentos de diálogo com os demais personagens, é importante que se faça uma 
análise teórica sobre sua constituição identitária para a compreensão de Gabiru. Em uma 
leitura primeira, vê-se que este personagem possui uma identidade a princípio anulada ou, ao 
menos, escondida. 

 
No último andar do prédio mora o Gabiru, um solitário filósofo, esguio e triste como um 
enterro. Sabe tudo e nunca viveu. O que existe para lá do Hospital é para ele um grande 
mar ignorado e verde. A realidade também não na entende: da vida só se fartou com 
sofreguidão desta fonte que transborda – o sonho. Tem o olhar estático e, metido na 
trapeira com ignóbeis calhamaços, deixa correr as suas ideias à solta como os rios 
(BRANDÃO, 2001, p. 48). 

 
Como evidencia o excerto acima mencionado, este personagem possui uma atividade 

interior muito mais operante do que qualquer outro tipo de interação. Em uma ousada visão, é 
possível apontar seu interior como o espaço onde se passa boa parte do enredo. Sendo assim, é 
necessário que se recorra também aos estudos de identidade para melhor compreendê-lo. 
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Questões de IdentidadeQuestões de IdentidadeQuestões de IdentidadeQuestões de Identidade    
 
Nos caminhos do homem, a identidade pode se constituir a partir de uma série de 

fenômenos. Mesmo assim, é impossível dizer que o meio no qual o indivíduo vive não tenha 
nenhuma influência sobre a sua constituição. Bauman (2005) conceitua o mundo líquido, que 
se revela um mundo formado por ideias contemporâneas, como o uso de tecnologias de 
comunicação e popularização da cultura.  

Ao trazer o período histórico de produção do romance, vê-se que a esfera humana 
também se encontrava fluidificada em nome das transformações que regiam a sociedade do 
início do século XX. Neste contexto, as inovações que condicionavam o homem a uma nova vida 
eram as descobertas científicas em torno da química e as mazelas sociais consequentes de um 
franco desenvolvimento industrial da Europa. 

Para Moraes (2006), o começo deste século é marcado pelo grande momento da 
burguesia aliado ao desenvolvimento do capitalismo imperialista, reforçando a exploração da 
camada proletária. Com o objetivo de sair à frente em relação aos demais países na 
comercialização dos produtos industrializados, o pobre se dedicava a uma grande jornada de 
trabalho, por pouco salário. Em pouco tempo, grandes eram os núcleos que tinham muitos 
trabalhadores, porém muita miséria e desigualdade social.  

A construção social dos personagens de Brandão assume esta postura: faz parte da 
obra um conjunto de seres conforme se vê em “Noite revolvida até às entranhas, fisionomias 
revolvidas até ao âmago – espectros de ladrões, de prostitutas e de pobres” (BRANDÃO, 2001, 
p. 169). Neste universo histórico, devem ser somados os adventos científicos que, neste caso, 
se inclina para a química e estudo dos seres vivos. Este alavancamento social somado à novas 
descobertas que salientam a organicidade do corpo e da matéria amagalmam-se com uma 
angústia que já era presente no coração humano: as questões de espiritualidade e Deus. 

A partir desta complexa tríade o mundo liquidifica-se, conforme o conceito de Bauman 
(2005). Ainda sobre sua perspectiva, o mundo atualmente está fragmentado 
desordenadamente, e a existência individual reflete uma sucessão de fatos mal conectados. 
Pensa-se que esta desconexão da vida resulta da evolução diaspórica natural pela qual passou 
o homem deste período. Neste sentido, cabe a ideia que o autor tem sobre deslocamento, que 
significa não pertencer, por completo, a nenhum lugar. Além de um grande desconforto interno, 
esta ideia causa perturbação no indivíduo que ela experimenta.  

Embora não haja denúncia social de exploração no romance, pois todo o universo da 
obra retrata apenas aos pobres, existe o que se pode chamar de diáspora transcendental do 
homem, o que sem dúvidas lança este título ao índex existencialista de narrativa. 

 
Não sei se repararam... As criaturas mesmo antes da agonia pertencem mais a um outro 
mundo do que à terra. A matéria está já toda embebida de mistério, há mais luz do que 
noite... As coisas que pertencem ao corpo emudecem e põem-se a falar dentro em nós a 
poeira de astros de que é feita a alma (BRANDÃO, 20001, p. 190). 

 
Eis a primeira grande característica que se pode afirmar acerca do Gabiru. Em sua 

esfera onírica, o filósofo poeta transita entre dois mundos, e baseado nesta relação entre 
realidade e fantasia, ele estabelece uma ligação, para que possa oscilar a próprio gosto entre 
os mundos que lhe parecer mais confortável. Um exemplo de tal oscilação pode ser visto em 
“Na primavera quase sempre sou materialista, no inverno idealista e com a mesma 
sinceridade, quase com ferocidade” (BRANDÃO, 2001, p.67). 

Novamente em Bauman (2005), a identidade é semelhante ao quebra cabeças, que 
sempre será incompleto, sempre lhe faltará peças. Isso acontece, pois o indivíduo, para montar 
o quebra cabeças, tem que unir diferentes peças que nem sempre compreende, formando algo 
incoeso. Por outro lado, não se podem esquecer os conceitos apresentados por Silva (2000) 
sobre os significados produzidos, que dão sentido à nossa experiência e ao que somos.  
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Neste sentido, é possível dizer que no caso do romance brandoniano, os significados 
produzidos pelo personagem Gabiru são não indutivos, pois por mais que ele imagine e sonhe a 
vida, a realidade nunca lhe permite compreender o universo e tampouco o humano. 

 
O que é a Vida? o que é a Vida? Uma alma, um sonho? A vida tem realidade? O que 
pratico sobre a terra é indiferente ou vai repercutir-se algures? Isto é lodo ou fogo, 
aparência ou temerosa realidade? E o escárnio e a água a nascer fulgindo de entre a 
terra, a dor, o amor, a nuvem que passa, o vento? Tudo isto é um turbilhão de almas e de 
pedras, de árvores e de sonho, sem fito, ou esta levada esplêndida caminha para um fim 
ignorado de beleza? Ideio numa cova, num sepulcro fechado, ou vivo a verdadeira 
existência (BRANDÃO, 2001, p.136).  

 
O simbólico, por sua vez, possibilita ao ser, ser o que se é, e o que pode tornar-se. Neste 

sentido, a representação estabelece ideias individuais e coletivas (Silva, 2000). Por isso, por 
mais que nenhum dos demais personagens compreenda o Gabiru enquanto homem, ele 
continua agindo como filósofo, e preso a um mundo que opera de modo único e inigualável. A 
sua representação se basta, embora ele ainda tenha tantas dúvidas. 

Stuart Hall, que também fala através da obra de Silva (2000), pensa que há uma crise 
da identidade que se instalou após a tomada de consciência do modo como a representação e 
o indivíduo agem um sobre o outro, e as relações de poder. Dando maior luminosidade ao 
primeiro conceito, vê-se que por vezes a representação de Gabiru não é suficiente para justificar 
ou permitir a compreensão sobre as questões de ordem existencial: 

 
Talvez o céu seja uma árvore sempre na primavera... Infinitos mundos, colossos mudos, 
que passam, e eu pobre, transido de frio, compreendo e vejo!... Depois, se desço cá pra 
baixo, nu, a vida parece-me triste e logo corro a refugiar-me no céu (BRANDÃO, 2001, p. 
137). 

 
Com base neste excerto, constata-se que Gabiru, por vezes, conforma-se com a vida e 

entende os porquês da pobreza e do sofrimento. Por outras, ele anseia por ignorar esta dura 
realidade e entregar-se à vida metafísica, na qual ele se refugia. 

 
    
A identidade existencialA identidade existencialA identidade existencialA identidade existencial    

 
Embora este estudo por várias vezes tenha tentado concluir uma definição identitária 

cabível para o personagem analisado, ainda não foi possível definir a identidade de Gabiru 
enquanto uma unidade sob a qual ele pensa, sente e age. Neste sentido, Silva (2000) afirma 
que a representação é vista como um sistema de significação onde os pressupostos realistas 
são descartados. 

Para Teixeira (2006),  
 

O que caracteriza a existência individual é o ser que se escolhe a si-mesmo com 
autenticidade, construindo assim o seu destino, num processo dinâmico de vir-a-ser. O 
indivíduo é um ser consciente, capaz de fazer escolhas livres e intencionais, isto é, 
escolhas das quais resulta o sentido da sua existência (TEIXEIRA, 2006, p. 290). 

 
Ao longo da leitura de Brandão, nota-se que este é um ponto de suma importância para 

o personagem, que busca a autenticidade mais que qualquer outro ponto em sua vida. Por 
várias vezes no texto ele menciona que morrer sem ter vivido é algo comum aos seres, 
manifestando seu ensejo de ser. 
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Dêem-me a vida que devem viver os seres e as coisas a quem ninguém ensina a vida; 
que bebem a largos sorvos a existência: em quem a vida corre desordenada e 
esplêndida. Quero enfim isto: ser; não fingir, mas ser; não viver da tua vida, mas da 
minha própria vida (BRANDÃO, 2001, p. 131). 

 
Para Teixeira (2006) a autenticidade está relacionada à liberdade de escolha, cuja 

prática traz como consequência a identidade e as características do indivíduo. O universo do eu, 
neste contexto, se expressa através da simbolização, imaginação e juízo, e tais características 
associam-se à intimidade, amor, espontaneidade e criatividade. Com exceção à criatividade, as 
demais características fazem parte do personagem, que imagina a vida em várias esferas, 
passando a vida a idear. Quanto ao amor, Gabiru ama uma das  prostitutas chamada Mouca: 
“Assim, metafísico e pobre, de raras palavras, deitou-se a armar a Mouca, escárnio de 
soldados.” (BRANDÃO, 2001, p. 48). 

 
O processo de individuação opõe-se ao conformismo com as normas e papéis sociais, o 
que conduz a um funcionamento estereotipado e inibidor da simbolização e da 
imaginação. O indivíduo está comprometido com a tarefa, sempre inacabada, de dar 
sentido à sua própria existência (TEIXEIRA, 2006, p. 291). 

 
Conforme a visão de Teixeira (2006), o indivíduo nunca terá sua identidade construída 

por completo, classificando-a como uma tarefa sempre inacabada. Porém, se considerarmos, 
neste sentido, um homem que busca pela autenticidade, ele terá, no processo do vir-a-ser, a 
consonância com sua eterna constituição identitária. A esta soma de fatores inclui-se a 
perspectiva existencial, que se faz presente no aspecto futuro e, por isso, de caráter 
especulativo. 

Por esta razão é mais difícil analisar o teor existencialista, visto que o que há a ser 
analisado é puramente abstrato. Além disso, pode-se considerar esta a justificativa para que o 
personagem Gabiru não viva, de fato, a partir de relações com outra pessoa. Suas principais 
descobertas e experiências ocorrem a partir da interiorização. Deste modo, ao longo da leitura 
nota-se a menção de sonho e idear, por diversos trechos (BRANDÃO, 2001). 

 
O desenvolvimento individual e a integração envolvem um confronto incontornável e 
inevitável do indivíduo com os dados da existência, confronto do qual resulta 
experiências de ansiedade na gestão da qual o indivíduo pode utilizar estratégias 
variadas (TEIXEIRA, 2006, p. 292). 

 
Teixeira (2006) ao citar os confrontos, afirma que eles existem a partir do momento em 

que o ser passa a ter consciência, que possuem as naturezas de consciência da morte, 
consciência da liberdade, consciência da solidão e, por fim, consciência da falta de sentido, 
esta última associada ao desespero e ao vazio de existir. 

Embora tais consciências possam ser verificadas no romance em questão, não as cabe 
dissecar neste estudo, uma vez que tais confluem numa existência a todo tempo questionada 
por um eu fragmentado. Por esta razão, limitar-se-á as valiosas ponderações do autor, 
identificando suas considerações e as reconhecendo enquanto constituintes da personalidade e 
caráter identitário do personagem Gabiru. 

 
    
Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais    

 
A narrativa Os Pobres, de Raul Brandão (2001) é inovadora em seu fazer artístico por 

duas razões: enquanto forma, por não apresentar linearidade convencional, espaço e tempo, 
simultaneamente. Em segundo, por dramatizar o existencial na relação humana, trabalhada de 
forma até então inédita se considerarmos a junção de elementos. 
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Ao considerar as características de identidade do personagem Gabiru, vemos uma difícil 
relação de um eu estilhaçado, fragmentado, em relação a um universo do qual se sabe 
inconscientemente, porém se desconhece por completo no nível humano de consciência. 

Na visão de Bauman (2004), a liquidificação do universo ao qual o ser se insere tem 
importante fator de influência, pois insere ideias contemporâneas às quais o indivíduo deve se 
adaptar. Neste sentido, o período histórico de produção envolve uma série de questões sociais 
trazidas pelo desenvolvimento industrial e descobertas científicas que evidenciam a 
materialidade da vida. Estas questões devem ser absorvidas pelo homem, que, depois de 
reconstruir suas verdades a partir de tais fatos, tem a difícil tarefa de os contextualizar com sua 
noção individual de Deus e espiritualidade. No caso do romance brandoniano, o resultado desta 
complicada equação é a construção de um mundo fragmentado desordenadamente, o que se 
traduziria em uma breve descrição interior de Gabiru. 

Somado a conceitos de Stuart Hall e Silva (2000), existem representações simbólicas 
que também devem ser levadas em consideração ao se traçar um perfil identitário do 
personagem, que está relacionada a uma tomada de consciência e representação do indivíduo 
com os demais. Para compreender a origem da composição da identidade de Gabiru, com o 
apoio de Teixeira (2006), constata-se que ela é construída com base no caráter existencial, o 
que se a primeira instância de modo individual.  

Deste modo, a partir de sua relação consigo mesmo, o personagem delineia seu destino 
no processo do vir-a-ser, buscando essencialmente pela autenticidade que deve ter o homem. 
Neste sentido, verificou-se que o personagem optou por uma vida à margem de práticas sociais 
comuns, primando por sua liberdade de escolha, manifestada pela simbolização, imaginação e 
juízo. O que se encontra nas linhas brandonianas, deste modo, é o atingir de autoconhecimento 
que permitem ao personagem uma autonomia psicológica que o tornam livre para assumir sua 
visão existencial de universo e vida. Por esta razão, ele cria seu próprio conceito de 
imortalidade, a partir da qual o corpo morto nutre a natureza viva.   

Por ser a construção da identidade seja uma tarefa que será sempre inacabada, o 
filósofo de Brandão (2001) sonha e idealiza um mundo, mantendo-se à distância dele. Assim, 
suas descobertas e experiências de vida acontecem sempre de maneira interiorizada e, por 
isso, teorizada. A partir desta isolada construção de verdades, vê-se a construção de confrontos, 
problematizados a partir da consciência dos elementos morte, liberdade, solidão e desespero 
que, de maneira hibridizada, associam o eu identitário do personagem a uma situação de 
desespero e vazio de existir.  
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DO CINEMADO CINEMADO CINEMADO CINEMA    
    
    

Margarida da Silveira Corsi (UEM)  
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Nosso trabalho, vinculado ao projeto de pesquisa O romance e suas 
intersecções – versões e transposições da ficção literária (UEM), apresenta um 
esboço da produção literária de José de Alencar, especialmente no que se 
refere às razões que levam seus romances a serem adaptados ao cinema. 
Neste sentido, apresentamos alguns aspectos de sua produção que enfocam 
uma certa versatilidade estilística na produção de romances e peças teatrais 
que podem justificar as muitas adaptações de seus romances para o cinema. 
Assim, quando a literatura brasileira dava os primeiros passos para sua 
afirmação diante das grandes produções europeias, Alencar, dividindo-se entre 
a dramaturgia e prosa de ficção, construiu uma literatura que, mesmo que de 
modo enviesado, retrata o Brasil oitocentista, seus costumes, suas paisagens e 
seus personagens. Os aspectos primordiais desta obra ficcional levam o autor 
romântico, nascido na primeira década do século XIX, a participar diretamente 
da construção da cinematografia brasileira através das muitas adaptações de 
seus romances.  É o que intentamos apresentar nas páginas que seguem.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: Alencar; literatura; cinema. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

A obra de José de Alencar foi sendo composta pouco a pouco, em meio às suas 
oscilações entre a dedicação ao teatro e à prosa de ficção. Entusiasmado com o que a 
dramaturgia poderia oferecer-lhe e intentando a construção de um teatro nacional, Alencar 
passou do romance para o teatro e retornou ao romance quando viu algumas de suas peças 
teatrais fracassarem diante do público e da crítica.  

Alternando seu talento entre a dramaturgia e a prosa de ficção, o autor atribuiu 
características específicas da peça teatral a seus romances, tornando-os mais adequados à 
representação e, porque não dizer, à adaptação para o cinema. Alencar não imaginava, mas 
através de sua experiência com a dramaturgia, fez com que a prosa de ficção que compunha 
fosse propícia à representação na grande tela. 

Durante sua experiência com a dramaturgia, escreveu oito peças teatrais, tratando de 
temas variados, mas sempre direcionadas para a construção da nacionalidade literária.  Suas 
obras teatrais representam com maestria e certo tom de ingenuidade um belo painel da corte 
brasileira, compondo perfis inusitados e perfeitos retratos da sociedade oitocentista.  

 
 

Alencar e a literatura: do folhetim ao palco, do palco ao folhetimAlencar e a literatura: do folhetim ao palco, do palco ao folhetimAlencar e a literatura: do folhetim ao palco, do palco ao folhetimAlencar e a literatura: do folhetim ao palco, do palco ao folhetim    
 
Apesar de ter iniciado efetivamente no teatro a partir de 1857, já em 1856, Alencar 

escreve em folhetim o início de um drama chamado Rio de Janeiro, as direitas e as avessas, 
comédia de um dia, a qual confessa ser “um quadro verdadeiro, uma espécie de painel vivo, 
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uma cena com toda a sua cor local”(apud DE MARCO, 1986, p. 5). Esse primeiro ensaio 
dramático saiu no Diário do Rio de Janeiro e serviu de base para a composição de Rio de 
Janeiro, Verso e Reverso, uma pequena peça cômica que seria apresentada no teatro em 
outubro de 1857.  

Para os folhetinistas da época, a peça já apresentava um traço novo, proveniente do 
Teatro Realista francês, com “a reprodução fotográfica de alguns tipos comuns da cidade do 
Rio de Janeiro” (FARIA, 1987, p.27). Nessa peça, as personagens secundárias são caricaturas e 
mostram uma cidade cheia de pessoas interessadas apenas em seus negócios particulares: o 
vendedor de fósforos, o cambista de loterias, o corretor de ações e o velho que gosta de política. 
Apesar de a peça não apresentar uma lição moral, e de não propor uma mudança social, 
obteve sucesso pelos lances românticos e cômicos que apresentou e por conseguir o objetivo 
do autor de “fazer rir sem fazer corar”. 

Quando interrompeu sua carreira de romancista, Alencar arriscou-se na exploração da 
alta comédia. Nessa primeira peça, O Rio de Janeiro, Verso e Reverso, criou uma farsa, mas não 
utilizou as características do “daguerreótipo moral”. Segundo Machado de Assis, “Verso e 
Reverso não era ainda a alta comédia, mas era comédia elegante; era a sociedade polida que 
entrava no teatro, pela mão de um homem que reunia em si a fidalguia do talento e a fina 
cortesia do salão” (MACHADO DE ASSIS, 1959, p.211). A partir de outubro e novembro de 1857, 
quando o Ginásio levou à cena duas peças suas, O Rio de Janeiro, Verso e Reverso e O Demônio 
Familiar, ele passou a dedicar seu talento à “necessidade de se ‘criar’ um verdadeiro teatro 
nacional” […] “apoiou a renovação teatral iniciada pelo Ginásio Dramático, agora como 
dramaturgo” (FARIA, 1987, p.15-6). 

O Demônio Familiar, alta comédia no estilo francês, marca a definitiva ruptura com o 
romantismo teatral e dá início a uma dramaturgia voltada para os problemas sociais. Alencar 
juntou, nessa peça, a família brasileira, as relações entre o amor, o dinheiro e o casamento, 
mais o elemento nacional. A escravidão é apresentada aqui de forma negativa, buscando 
apenas mostrar os inconvenientes da presença do escravo doméstico em meio à família 
brasileira. Faria (1993, p.150) registra que “Alencar escreveu O Demônio Familiar segundo a 
escola de Dumas Filho”, abolindo certas convenções do teatro romântico. Acrescenta, “a 
naturalidade como princípio de construção das personagens, dos diálogos e das cenas era o 
traço novo da sua comédia”. 

No que concerne à estética realista de Dumas fils, a peça é uma realização privilegiada 
de Alencar porque trabalha a defesa da família. Além disso, a nacionalidade da peça é 
assegurada pela presença do escravo convivendo em meio aos familiares, o que era comum no 
Brasil de meados do século XIX. Essa capacidade de mesclar o elemento nacional às 
características da peça realista de Dumas filho foi o maior mérito do autor, ocorrendo o 
contrário em O Crédito e em As Asas de um Anjo que mostram um predomínio da influência 
desmedida do estilo francês sobre o autor. Mais uma vez, as palavras de Machado de Assis 
(1959, p.213-14) vêm confirmar as características da peça de Alencar: “O Demônio Familiar 
apresenta um quadro de família, com o verdadeiro cunho da família brasileira; reina ali um ar 
de convivência e de paz doméstica, que encanta desde logo; só as intrigas de Pedro 
transtornam aquela superfície”. 

O sucesso das primeiras peças fez o autor levar à cena uma terceira obra dramática no 
mesmo ano de 1857. O Crédito, peça inspirada em La Question d’argent, de Dumas filho, 
retrata a corrupção moral das pessoas que colocam o dinheiro acima de valores como o 
trabalho, a honestidade e a inteligência. Nesta peça, assim como em O Demônio Familiar, o 
raisonneur defende as ideias moralizantes do autor, refletindo sobre a função do dinheiro na 
vida social burguesa. A peça fracassou no palco e marcou a primeira decepção do autor que 
acreditava estar contribuindo para a construção de um novo panorama para a dramaturgia 
brasileira, com a incorporação da estética realista e com a descrição dos costumes e dos 
hábitos brasileiros a seus textos teatrais. 
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Percebe-se, nessas primeiras peças, principalmente na segunda e na terceira, nas 
palavras de Faria (1987, p.178), que o autor preocupou-se em “pintar os costumes do Rio de 
Janeiro de seu tempo, apresentando quadros verdadeiros, tencionando ser fiel a um dos 
pressupostos básicos da estética realista e que queria construir um vasto painel da vida na 
corte”. 

A peça As Asas de um Anjo seguia a mesma orientação realista das peças anteriores, 
mas priorizava o tema da prostituição. Para escrevê-la, Alencar aproveitou sugestões de La 
Dame aux Camélias, de Dumas Filho, e de Les Femmes de marbre, de Theodore Barrière e 
Lambert Theboust, enfocando a possível regeneração da cortesã e mostrando uma pequena 
preocupação com a moral e com os bons costumes.  

As Asas de um Anjo foi apresentada ao público depois de grande expectativa, no ano de 
1858. Sua representação foi esperada desde antes do carnaval e quando chegou ao teatro 
Ginásio Dramático, a casa estava lotada. Mas toda essa expectativa não impediu o falatório que 
se seguiu à primeira apresentação. “A primeira récita, a 30 de maio, e a segunda, a 3 de julho, 
provocaram comentários desfavoráveis e escandalizados de uma parcela do público, 
atemorizando o empresário, que a 3 de junho mudou o programa [...], sob a alegação de que 
um dos artistas tinha adoecido”. A peça voltou à cena em 27 de junho, e segundo Magalhães “o 
teatro, nessa noite, deve ter ficado mais cheio, mas as reações da plateia do Rio de Janeiro, 
cheia de preconceitos e de pudores, devem ter sido ainda mais intensas do que nas primeiras 
récitas” (s.d., p.111-12).  

Com mais essa decepção, o autor afastou-se do teatro por algum tempo, porém, em 
1860, já passada a desapontamento, pôs em cena Mãe, um drama de traço romântico, em que 
o autor discute o problema da escravidão. Em 1861, escreveu O Jesuíta a pedido de João 
Caetano, que, apesar de não ter ido ao palco, suscitou uma nova discussão acerca do teatro 
composto por Alencar. O que é o Casamento? foi encenada no Ateneu, em 1862, retomando as 
características realistas e colocando em cena a guerra doméstica. Alencar apresenta os 
conflitos de dois casamentos em crise, “nos quais predominam as suspeitas de adultério, 
desconfianças, desprezos, humilhações e ameaças”. Prevalecem ainda, no texto, “as lições 
edificantes e as sentenças moralizadoras” (FARIA, 1993, p.187-88). Mais uma vez, o que vem à 
tona é a preservação do casamento – instituição primordial para a manutenção do bem-estar e 
da felicidade familiar segundo a estética realista. No núcleo da peça estão dois casais em crise. 
Da vivência desses dois casais, Alencar tirou lances dramáticos e moralizadores, castigando o 
erro para que a vida conjugal voltasse ao rumo normal de antes dos problemas. 

Em 1862, mesmo ano da representação de O que é o casamento?, Alencar retomou sua 
prosa de ficção com a publicação do romance Lucíola. O sucesso da obra deve tê-lo animado a 
continuar com a prosa, abandonando temporariamente dramaturgia. Logo depois de Lucíola, 
vieram à luz As Minas de Prata (1866), Diva (1864), e Iracena (1869), que deram início, ao lado 
da primeira, a uma fase muito fértil da produção literária do autor que duraria praticamente até 
o final de sua vida, com a conclusão de 21 romances e oito peças teatrais.  

Em 1868, já afastado do meio teatral, Alencar publica A Expiação como uma forma de 
retorno à questão trabalhada em As Asas de um Anjo. Em A Expiação tem-se a continuação da 
história de Carolina e Luís. Nela, o ponto principal é a concretização do casamento realizado no 
final de As Asas de um Anjo, quando os protagonistas prometem viver como irmãos. Além de 
lhes dar o direito de viverem como marido e mulher, a peça retoma “as mesmas discussões 
moralizantes sobre o tema da regeneração da cortesã” (FARIA, 1993, p.191), já abordado com 
sucesso em Lucíola. 

Sua experiência com a dramaturgia mostra-se positiva em sua obra por atribuir mais 
vigor aos elementos composicionais do romance como o desenvolvimento da intriga, a 
descrição e a conceituação moral das personagens e da sociedade carioca do período.  

No pequeno espaço de tempo que Alencar esteve afastado da prosa de ficção, dedicou 
seu talento ao teatro. Mas, à exceção desses quatro anos, sempre produziu fecundamente, 
dando vida às inúmeras criaturas que colocou nas páginas de seus romances. Alencar conhecia 
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a estrutura do romance de folhetim e, desde menino, articulava um projeto que tinha como 
intuito o desenvolvimento do seu veio artístico. Em Como e porque sou romancista, afirma que, 
quando criança, lia romances nos serões da família e já quando estudante da faculdade de 
Direito, lia todas as obras que lhe chegavam às mãos. Quando passou a escrever folhetins, já 
conhecia as obras de Homero, Chateaubriand, Virgílio, Milton, Camões, Lamartine, Tasso, 
Dante, além de Balzac, Dumas, Hugo, Vigny e muitos outros que fizeram parte de seu vasto 
repertório de conhecimento. 

Por ser esse ávido leitor dos autores europeus, Alencar recebeu muita influência do 
romance estrangeiro, sabendo, entretanto, usar essa influência em favor de um estilo próprio e 
de uma literatura engajada. Em romances como Lucíola, A pata da gazela, Senhora, Sonhos 
d’ouro, entre outros, retrata a vida cotidiana dos centros urbanos, principalmente do Rio de 
Janeiro. Nesses romances, recupera a vida social burguesa do século XIX, descrevendo as cenas 
dos salões de baile, das reuniões familiares, dos passeios à rua do ouvidor, dos teatros e das 
igrejas e, até mesmo, algumas degradações morais da época, como é o caso de Lucíola.  

Em Lucíola – romance fruto da reversibilidade da peça As Asas de um Anjo – a força 
dramática de algumas cenas; o diálogo incisivo e explicativo que transforma cada personagem 
em um narrador capaz de se impor e de mostrar seu ponto de vista acerca do fato narrado; o 
uso de uma linguagem mais próxima da coloquialidade, com um vocabulário simples, 
facilitando a compreensão rápida dos sentimentos expressados e dos acontecimentos que vêm 
à cena, são elementos característicos da dramaturgia que aproximam sua obra do público 
leitor. 

 
 

Alencar: da literatura ao cinemaAlencar: da literatura ao cinemaAlencar: da literatura ao cinemaAlencar: da literatura ao cinema    
 
Sem imaginar as consequências de seu trabalho, Alencar colocou em cena três 

características propícias ao cinema: a reprodução fotográfica da vida da corte, a representação 
do elemento nacional e a dramaticidade das cenas. Estilo que seria aproveitado mais tarde em 
toda a obra do autor e que também serviria de inspiração para os produtores e roteiristas de 
filmes interessados no potencial dramático do autor.  

O traço de nacionalidade explorado no teatro alencariano é elemento muito comum 
também nos romances e que pode ser considerado um atrativo para os cineastas que levaram 
21 adaptações dos romances de Alencar para o cinema. O autor confessa em Como e porque 
sou romancista, que iniciou sua carreira de romancista com a publicação de dois singelos 
romances românticos: Cinco minutos e A Viuvinha. Seu grande sucesso, porém, foi O Guarani, 
lançado em 1857. Este último revelou o talento admirável do autor, mostrando que “não era 
um principiante a hesitar na solução deste ou daquele problema narrativo”. Mostrando-se, logo 
de início, “um romancista senhor de seu ofício, dono de uma técnica que não fora antes 
revelada e, mesmo depois, só seria ultrapassada por Machado de Assis” (COUTINHO, 1986, 
p.254). O mesmo romance que o consagrou como exímio contador de histórias também foi 
testemunha de sua grande influência sobre os cineastas brasileiros do início do século XX. As 
várias adaptações de O Guarani para o cinema mostram a grande relevância de Alencar para a 
história da sétima arte brasileira. 

Por ser ávido consumidor dos folhetins europeus, Alencar teve sempre em suas mãos 
subsídios capazes de atrair os leitores. Dos romances europeus, usou o corte das cenas, o 
suspense, sabendo, entretanto, usar seu conhecimento em favor de um estilo capaz de enredar 
o leitor e de uma literatura engajada que, através de uma linguagem peculiar e mais próxima 
do público, pode dar vida ao elemento nacional.  

Em obras como O Guarani descreveu com propriedade o estereótipo do nativo brasileiro. 
O mito do bom selvagem lhe serviu de pano de fundo para representação do habitante da terra 
brasileira. Exemplo desse protótipo é Peri – guerreiro forte, dócil e bom, que traz na alma os 
valores do cavaleiro europeu e a docilidade do guerreiro goitacás. O porte alto, frondoso e belo 
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completa a figura do progenitor do primeiro brasileiro, formado da união do nativo com o 
português. O conhecimento dos nativos habitantes da terra do Paquequer, Alencar encontrou 
em suas viagens pelo Ceará, e a dignidade frondosa do herói do romance-folhetim, - cavalheiro 
ao modelo europeu, heroico e valente – trouxe de suas leituras dos romances folhetins. Assim é 
que confessa que “a inspiração do Guarani, por mim escrito aos 27 anos, caiu na minha 
imaginação da criança de nove, ao atravessar as matas e sertões do norte em jornada do Ceará 
à Bahia” (ALENCAR, 1959, p.126). 

As características do romance estrangeiro são marcadas pela descrição de alguns 
elementos concernentes à estrutura do texto e, em alguns casos, à própria história narrada. A 
estrutura do folhetim foi a que mais marcou seus romances. Primeiro porque ele conhecia e lia 
os romances-folhetim da maioria dos autores da Europa e ainda porque escreveu grande parte 
dos romances para ser publicada em série, nos jornais do Rio de Janeiro, apresentando cortes 
nos momentos mais culminantes da trama. A prodigalidade das peripécias também provém do 
típico romance publicado nos jornais. Além disso, o tema, normalmente, é algo popular e 
polêmico para chamar a atenção do público-leitor. 

Alencar buscou adequar os temas das obras que escreveu à expressão da cultura 
brasileira. Preocupou-se sempre em “criar um estilo brasileiro, um modo de escrever que 
refletisse o espírito do nosso povo, as particularidades sintáticas e vocabulares do falar 
brasileiro”. (COUTINHO, 1986, p.266) Na busca dessa brasilidade, construiu um estilo 
embasado na leitura de romances estrangeiros e nacionais, na técnica da narrativa oral e, em 
alguns casos específicos, na técnica da narrativa dramática. Assim, desenvolveu um modo de 
narrar, inovando a técnica da narração, complicando o desenvolvimento da intriga e a sucessão 
cronológica, utilizando, antecipadamente, o flash back. Também mesclou as características da 
nova estética teatral àquelas que predominavam na prosa romântica. Nesse sentido, “convém 
observar que em muitas peças há traços românticos ao lado de traços realistas” (FARIA, 1993, 
p.166). A miscigenação das características do teatro realista com elementos da prosa 
romântica em voga no Brasil, proveniente do fato de Alencar produzir concomitantemente 
textos ficcionais e dramáticos também se percebe nas suas produções ficcionais. 

A sua dedicação simultânea à prosa de ficção e ao teatro levou as características do 
romance romântico para o teatro realista e trouxe da dramaturgia para a prosa de ficção 
elementos que deram mais realidade a seus textos. Essa experiência mostra-se positiva em sua 
obra por atribuir mais vigor aos elementos componentes do romance como o desenvolvimento 
da intriga, a descrição e a conceituação moral das personagens e da sociedade carioca do 
período. Todos estes elementos podem ser considerados instigantes para uma nova adaptação 
para o cinema. 

Em O Guarani, por exemplo, a força dramática de algumas cenas e o diálogo incisivo e 
explicativo transforma cada personagem em um narrador capaz de se impor e de mostrar o 
ponto de vista acerca do fato narrado. Além disso, o uso de uma linguagem mais próxima da 
coloquialidade, com um vocabulário simples, facilitando a compreensão rápida dos 
sentimentos expressados e dos acontecimentos que vêm à cena, são elementos característicos 
da dramaturgia que valorizam sua estrutura e a tornam uma obra potencial para a 
dramatização seja no palco ou na grande tela. 

Na passagem pela dramaturgia, Alencar apresentou a cor local de modo a discutir 
questões concernentes à nacionalidade. Fez enorme sucesso com a prosa de ficção, 
aproveitando elementos da dramaturgia para a composição de textos capazes de envolver os 
leitores de folhetins.  

Foi com Alencar que a literatura brasileira teve os primeiros exemplos de romances com 
qualidade técnica, linguística e com um bom retrato da paisagem nacional. Talvez seja essa 
razão de ter sido o primeiro autor requisitado pela nova arte ficcional, arte esta nascida 
décadas depois da morte de Alencar – a cinematografia. 

Enorme sucesso alcançou O Guarani, romance que reiterou a notoriedade do autor 
através da exploração da história da nação e da descrição da paisagem nacional por meio de 
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uma linguagem popular e de uma forma ficcional que instigava a curiosidade e a sensibilidade 
dos leitores. A dramaticidade das cenas, o heroísmo do protagonista e a exploração da origem 
do homem brasileiro deram a Alencar a fórmula do sucesso e do reconhecimento com o 
público. Notoriedade aproveitada no cinema em diversas adaptações do maior sucesso de 
Alencar. 

 
 

Alencar e a história do cinema nacionalAlencar e a história do cinema nacionalAlencar e a história do cinema nacionalAlencar e a história do cinema nacional    
 
Foi já no início da história do cinema, ainda na primeira década do século XX, que O 

Guarani, em 1908, foi adaptado para o cinema, passando a intitular-se Os Guaranis, numa 
produção de Labanca, Leal e Cia. Após a primeira adaptação surgiram muitas outras. Como a 
versão de Paulo Benedetti, de 1912, baseada na ópera O Guarani, de Carlos Gomes. 

Outra possível filmagem incompleta da ópera O Guarani teria sido feita em 1909, por 
Auler. Conforme Bilharinho (1997), em 1916, Vittorio Capellaro e Antonio Campos produzem 
uma nova versão do romance. 1916 foi também o ano da primeira adaptação de Lucíola, 
supostamente dirigida por Franco Magliani. Segundo Ramos (1987), Antônio Leal foi o 
responsável pela produção desta versão. Dentre as muitas adaptações dos romances de 
Alencar, citamos ainda A Viuvinha (1916), de Stamoto; Iracema (1919), de Vittorio Capellaro. 
Outra adaptação de Iracema foi efetuada por Barros, em 1919. No mesmo ano, temos notícia 
também de Ubirajara, de Paulino Botelho. Há, em 1920, outra versão de O Guarani, realizada 
por Alberto Botelho. E mais uma de 1926, também de Capellaro. Em 1932, filmou-se Onde a 
terra acaba (1933), drama de Otávio Gabus Mendes, baseado em Senhora. Nessa mesma 
época, há uma nova versão de Iracema, de Jorge S. Konchin.  

Em 1949, há mais uma versão de Iracema, produzida por Vittorio Cardinalli e Gino 
Talamo. Em 1951, temos Lucíola, anjo do lodo (1951) adaptado por Adhemar Gonzaga, dirigido 
por Luís de Barros e estrelado por Virgínia Lane. Filme que provocou escândalo por causa de 
uma cena de nudez. Em 1957, produziu-se o filme Paixão de gaúcho, de Valter George Durst, 
baseado em O Gaúcho. Em 1977, Carlos Coimbra realiza Iracema, a virgem dos lábios de mel. 
As três últimas produções da Servicini, de Galante. Em 1975, exibe-se A Lenda de Ubirajara 
(1975), produzido por André Luís de Oliveira. Deste mesmo ano é Lucíola, o anjo pecador, 
produzido por Alfredo Palácios e A. P. Galante, com roteiro e direção de Alfredo Sterheim. Em 
1979, temos uma nova adaptação do romance O Guarani dirigida por Fauze Mansur e 
produzida por David Cardoso. Oitenta e oito anos depois da primeira adaptação de O Guarani, 
em 1992, Norma Bengell retomou o tema e levou a história de Peri e Ceci mais uma vez para 
as telas do cinema brasileiro. Com relação ao aproveitamento da obra de Alencar no cinema, 
Fernão Ramos afirma “uma paixão violenta por José de Alencar parece assolar o setor na 
aproximação com o oficialismo cultural” (RAMOS, 1987, p. 423). É o que podemos constatar no 
quadro a seguir, onde apresentamos um resumo dessas transposições: 

 
 

Título do 
romance 

Ano da 
produção 

Diretor ou produtor Título do filme 

O Guarani 1908 Labanca, Leal e Cia Os Guaranis 
O Guarani 1909 Auler O Guarani 
O Guarani 1912 Paulo Benedetti O Guarani 
O Guarani 1916 Vittorio Capellaro e 

Antonio Campos 
O Guarani 

A viuvinha 1916 Stamoto A viuvinha 
Lucíola 1916 Franco Magliane/ 

Antônio Leal 
Lucíola 

Iracema 1919 Vittorio Capellaro Iracema 
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Iracema 1919 Luis de Barros Iracema 
Ubirajara 1919 Paulino Botelho Ubirajara 
O Guarani 1920 Alberto Botelho O Guarani 
O Guarani 1926 Vittorio Capellaro O Guarani 
Senhora 1932 Otávio Gabus Mendes Onde a terra acaba 
Iracema 1933 Jorge S. Konchin Iracema 
Iracema 1949 Vittorio Cardinalli e Gino 

Talamo 
Iracema 

Lucíola 1951 Luís de Barros Lucíola, o anjo do lodo 
O gaúcho 1957 Valter George Durst Paixão de gaúcho 
Ubirajara 1975 André Luís de Oliveira A lenda de Ubirajara 
Lucíola 1975 Alfredo Sterheim Lucíola, o anjo pecador 
Iracema 1977 Carlos Coimbra Iracema, a virgem dos 

lábios de mel 
O Guarani 1979 Fauze Mansur O Guarani 
O Guarani 1996 Norma Bengell O Guarani 

Quadro 1 – obras de Alencar transpostas para o audiovisual 
 
 
Podemos constatar, a partir dos dados esboçados no quadro acima que os romances de 

José de Alencar estiveram presentes na produção audiovisual de todo o século XX, à exceção 
das décadas de 60 e 80, comprovando definitivamente a preferência dos cineastas pelo estilo 
ficcional de Alencar. Com um total de 21 adaptações, Alencar merece destaque entre os 
grandes da literatura brasileira que já foram requisitados pelo cinema, caracterizando-se como 
um dos preferidos dos cineastas de todos os tempos. Além disso, as 8 adaptações de O 
Guarani, um dos romances mais importantes de Alencar, credenciam-nos a enfocar a 
relevância do escritor romântico para a sétima arte brasileira. E nos permitem ainda afirmar 
que as razões que podem explicar a atração de tantos cineastas para a transposição do 
romance alencariano para o cinema estão imbricadas na forma de narrar do autor oitocentista. 

Uma das primeiras razões que justificam a relevância da obra de Alencar para o cinema 
nacional é a importância do elemento nacional para as produções em questão. Lembremos que 
o maior projeto de Alencar era a construção da identidade nacional através da literatura. 
Boechat afirma que o autor oitocentista buscou em sua obra narrativa “compor um grande 
painel histórico-geográfico do país apto a inspirar o sentimento nacional no leitor [...]” 
(MARTINS, 2005, p. 199). Além disso, a história do cinema nacional mostra esta aproximação 
das duas artes ficcionais desde o princípio da cinematografia brasileira: 

 
[...] contando talvez com uma certa exaltação nacionalista que a guerra de 1914 provoca 
a nível mundial, os posados1 que se realizam vão explorar temas ligados a eventos 
históricos ou adaptações de literatura brasileira, constantemente dentro de uma 
moldura patriótica. Esta opção pode ter interpretações diversas, seja pelo desejo dos 
cineastas, quase sempre imigrantes, em procurar uma ligação com a cultura local, seja 
como estratégia de colocação do produto no mercado (MACHADO, 1987, p. 101). 

 
Assim, é com o aproveitamento de argumentos literários, especialmente com 

exaltações nacionalistas que o cinema brasileiro teve seu impulso inicial. As adaptações 
literárias foram uma constante nesse período, e configuraram uma tentativa de animar o 
cinema nacional, chamando a atenção do público e de possíveis investidores a partir da 
representação do elemento nacional. 

                                                           
1 Filmes de ficção que, no início, eram reconstituições de crimes já explorados pela imprensa, ou comédias.  
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Esse aproveitamento pode ser justificado em O Guarani, por exemplo, pela história do 
povo brasileiro, sendo protagonizada por Ceci e Peri pertencentes às etnias mais relevantes da 
formação do representante ideal do povo brasileiro. O índio e o europeu dão origem, na ficção 
de Alencar, ao primeiro representante da nação. Além disso, a história da colonização do país 
está evidenciada na obra e na paisagem apresentada de modo glamouroso pelas palavras do 
autor. 

Há ainda o aspecto folhetinesco do romance. O maior sucesso de Alencar, nos rodapés 
dos jornais, foi alcançado através da técnica do corte, do flash back, da aventura, do suspense e 
do heroísmo dos protagonistas. Características bem aproveitadas pelos cineastas. Nesta 
perspectiva, lembremos que os pilares do cinema fundamentam-se na verdade e na 
transcendência concernentes ao ser humano, indicando que a essência da ficção 
cinematográfica está relacionada à sua capacidade de sedução e de convencimento do 
espectador. É desse convencimento que depende o consumo de qualquer forma de arte. Marília 
da Silva Franco (1984, p. 116) aproxima a ficção cinematográfica da ficção literária ao afirmar 
que, no cinema, “verdade, magia e consumo tornam-se os pilares sobre os quais se assentam 
as bases da indústria cinematográfica”. 

Relevante também é a linguagem popular utilizada pelo autor romântico, facilitando a 
versão para outro meio de comunicação de massa. A clareza das palavras do narrador de 
Alencar traz à tona uma pintura do cenário nacional do tempo da colonização.  

As primeiras palavras expostas na obra de Alencar são já um esboço de sua maestria 
linguística, capaz de tornar a paisagem nacional um quadro de beleza inatingível. Vejamos a 
seguir o trecho em que o rio Paquequer é descrito pelo autor. Cena aproveitada com bons 
resultados pela produtora do filme em 1996.  

 
De um dos cabeços da Serra dos Órgãos desliza um fio de água que se dirige para o 
norte, e engrossado com os mananciais que recebe no seu curso de dez léguas, torna-se 
caudal. 
É o Paquequer: saltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente, vai 
depois de espreguiçar na várzea e embeber no Paraíba, que rola majestosamente em 
seu vasto leito. (ALENCAR, 1995, p.15) 

 
A beleza exposta nas palavras citadas acima serve ainda como argumento para a 

conquista dos leitores do folhetim lançado, no Diário do Rio de Janeiro, entre janeiro e abril de 
1857. O modo de descrever as paisagens brasileiras num período de grande coragem dos 
desbravadores das terras longínquas aguça a curiosidade dos leitores que formariam filas para 
descobrir o que se passaria na cena seguinte. Foi o que desejou Alencar quando escreveu as 
belíssimas páginas de O Guarani.  

O suspense acerca do destino das personagens seria o elemento mais marcante da 
obra, atribuindo ao primeiro sucesso de Alencar uma característica de grande valia para as 
obras representadas no cinema. Um pouco desse suspense encontramos na cena da caçada 
que começa com descrição de Peri. O narrador apresenta-o: “Em pé, no meio do espaço que 
formava a grande abóbada de árvores, encostado a um velho tronco decepado pelo raio”. É em 
meio a esse painel vivo da natureza que os leitores podem visualizar o perfil do “índio na flor da 
idade”. Expondo a beleza e a altivez –  características marcantes do herói –  temos um retrato 
vivo do habitante nativo da terra colonizada. “Sobre a alvura diáfana do algodão, a sua pele, cor 
de cobre, brilhava com reflexos dourados [...]”. A coragem é apresentada de modo a explorar o 
perfil heroico de Peri. De “talhe delgado e esbelto”, Peri enfrenta o animal selvagem que “Ali 
por entre a folhagem” deixava entrever suas “ondulações felinas de um dorso negro, brilhante, 
marchetado de pardo”. A simplicidade das palavras de Alencar fornecem certo ar de suspense 
lírico à cena, mostrando que “durante um curto instante, a fera e o selvagem mediram-se 
mutuamente, com os olhos nos olhos um do outro” (ALENCAR, 1995, p.28). Cena que enfatiza o 
suspense, a emoção e a coragem do protagonista. Elementos muito propícios para a ficção 
cinematográfica.   
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Interessante para a ficção cinematográfica é o uso do flash back. No capítulo Iara, por 
exemplo, Peri tem a palavra para narrar a história de sua tribo. Começa dizendo: “Era o tempo 
das árvores de ouro. A terra cobriu o corpo de Ararê, e as suas armas, menos o seu arco de 
guerra”. (p.95). Nesse instante, o leitor/espectador se emociona com descrição da história do 
herói e inebria-se com a bravura da tribo Goitacás exposta na poesia de Alencar. De modo 
similar, em muitas outras passagens, há o retorno a episódios importantes para a composição 
do perfil das personagens e para o desvendamento de mistérios concernentes às personagens 
e aos fatos narrados. 

O costume indígena é mais um traço da nacionalidade explorado na obra. O capítulo A 
revelação mostra Peri entregando-se à morte para salvar os companheiros brancos dos 
inimigos selvagens. O plano do herói era envenenar o próprio corpo e servir de alimento para o 
inimigo. O que só seria possível porque “O costume dos selvagens, de não matar na guerra o 
inimigo e de cultivá-lo para servir ao festim da vingança, era para Peri uma garantia e uma 
condição favorável à execução do seu projeto” (p.245).  

Além do heroísmo de Peri que, a cada página, está envolvido em uma nova aventura, 
correndo “mil perigos, arriscando-se a despedaçar-se nas pontas dos rochedos e a ser crivado 
pelas flechas dos selvagens” (p.197), outro elemento bem aproveitado pelo cinema são as 
batalhas entre aimorés e os habitantes do Paquequer e aquelas entre os aventureiros 
companheiros de Loredano e os homens de Aires Gomes. Para esses homens bravios, “Morrer 
com as armas na mão, batendo-se contra o inimigo, era para eles uma coisa natural, uma idéia 
a que sua vida de aventuras e de perigos os tinha afeito” (p.251). A coragem e a destreza 
desses homens são exemplificadas na descrição da luta comandada por D. Álvaro:  

 
Álvaro e os seus nove companheiros divididos em duas colunas de cinco homens, com as 
costas apoiadas às costas uns dos outros, estavam cercados por mais de cem Aimorés 
que se precipitavam sobre eles com um furor selvagem.  
Mas as ondas dessa torrente de bárbaros que soltavam bramidos espantosos iam 
quebrar-se contra essa pequena coluna, que não parecia de homens, mas de aço; as 
espadas jogavam com tanta velocidade que a tornavam impenetrável; no raio de uma 
braça o inimigo que se adiantava caía morto. (p.257). 

 
Outro elemento bastante fértil para as produções cinematográficas e que encontramos 

no romance de Alencar é o vilão. Loredano, homem inteligente, astuto forte e infame, sem 
nenhum respeito aos valores instituídos, apresenta-se desprovido de crença ou de religião, 
capaz de se sacrificar em busca do tesouro desejado, mostrando-se disposto a roubar, enganar 
e matar para alcançar seus objetivos. É o que se percebe nas palavras a seguir: “Fez um gesto a 
Rui Soeiro e a Bento Simões para que o seguissem; e apertando ao seio o fatal pergaminho, 
causa de tantos crimes, lançou-se pelo campo” (p.109). 

A presença provocadora de Loredano, grande orador, instruído pelos monges carmelitas, 
possuindo na alma “a força de resolução e a vontade indomável capaz de querer o impossível e 
de lutar contra o céu e a terra para obtê-lo”(p.86), valoriza a astúcia do protagonista – Peri, que 
precisa usar de seus conhecimentos nativos acerca da floresta natural para salvar sua amada e 
defender a casa do amigo colonizador inúmeras vezes. Não é ao acaso que Peri descobre o 
plano do vilão e previne o amigo D. Álvaro dos perigos que correm os habitantes da casa.  

 Entre Peri e Loredano também se dá a disputa por Ceci. Apaixonado pela mocinha, o 
vilão põe tudo a perder ao desejá-la para si. É o que se percebe nas palavras a seguir: “A 
imagem dessa bela menina, casta e inocente, produziu naquela organização ardente e por 
muito tempo comprimida o mesmo efeito da faísca sobre a pólvora. [...] Sentiu que essa mulher 
era tão necessária a sua existência quanto o tesouro que sonhara” (p.101).  

Um amor diferente do que sente Loredano é compartilhado pelos protagonistas. Ceci e 
Peri são impulsionados pela pureza das almas que representam. Dividem um sentimento 
imaculado, conforme determinam as perspectivas românticas. É através desse amor puro que 
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os heróis encontram força para salvarem-se da morte, enfrentando as forças da natureza e do 
homem para concretizá-lo.  

O final trágico e, ao mesmo tempo, heróico e promissor dos habitantes do Paquequer 
atribui à narrativa um sentido de continuidade. Assim, “Quando o sol, erguendo-se no horizonte, 
iluminou os campos, um montão de ruínas cobria as margens do Paquequer” (p.273), indicando 
que a vida continuaria em outro lugar. As cenas que se seguem mostram exclusivamente os 
heróis marchando em direção a um novo recanto. A descrição dos rios e das árvores é vasta e 
frondosa neste momento. Assim, “Ela embebeu os olhos nos olhos de seu amigo, e lânguida 
reclinou a loura fronte. [...]. Fez-se no semblante da virgem um ninho de castos rubores e 
límpidos sorrisos: os lábios abriram como as asas purpúreas de um beijo soltando o vôo” 
(p.296). Tudo isso compõe um retrato da nação na sua origem. O índio, o português e a terra 
formam o Brasil dos mestiços.  

 
 

ConsiderConsiderConsiderConsiderações finaisações finaisações finaisações finais    
 
Assim, diríamos que o romance de Alencar, no seu ímpeto de alcançar os leitores dos 

jornais, em 1857, apresenta muitas das características de um filme hollywoodiano: introdução; 
dados do equilíbrio inicial; ruptura; purgatório; encontro providencial; suspense; final feliz, tendo 
a presença do vilão como algo fundamental para a ruptura e para dar à ficção a dramaticidade 
ideal necessária à tematização do mito do sonho americano perpetuado no cinema 
Hollywoodiano. Tudo isso, nós encontramos na história de Peri e Ceci, com o atributo de que o 
filme é um retrato da história na nação, outro argumento muito utilizado pelo cinema 
americano hodierno.  
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A RECEPÇÃO DO CINEMA A RECEPÇÃO DO CINEMA A RECEPÇÃO DO CINEMA A RECEPÇÃO DO CINEMA 
INTERTEXTUALINTERTEXTUALINTERTEXTUALINTERTEXTUAL    

    
    

Adriano Carlos Moura (IFF)  
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Este artigo é parte de uma pesquisa que se volta para o estudo das 
relações entre literatura e cinema e para as formas de recepção da narrativa 
fílmica intertextual. A realização dessa tarefa fez-se a partir de uma análise do 
intertexto presente nos filmes Matrix (1999), Shrek (2001) e Dom (2003), 
escolhidos como corpus básico, e do estudo bibliográfico de autores que 
teorizaram sobre o intertexto, o cinema e a estética da recepção. O objetivo do 
trabalho é colaborar com as discussões sobre a formação de um novo tipo de 
leitor: o que transita num mundo onde a intertextualidade se faz presente na 
maioria das produções artísticas. Inicialmente, será apresentado um estudo do 
intertexto amparado no conceito de dialogismo preconizado pelo filósofo 
Mikhail Bakhtin e no de intertextualidade introduzido pela crítica francesa Julia 
Kristeva. Em seguida, apresentar-se-á uma análise dos signos que compõem 
as obras em questão e das significações que o espectador pode atribuir às 
referências literárias presentes nos roteiros, quando não dispõe de 
informações acerca da origem de tais referências.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: cinema; literatura; intertextualidade. 

 
 

Desde sua criação, no final do século XIX1, o cinema tem sido um dos principais meios 
de se contar histórias, e sempre estabeleceu uma relação bastante estreita com a literatura. 
Clássicos como o romance de terror Drácula, do escritor inglês Bram Stoker, já receberam 
várias versões para a tela. Lançado em 1922, sob o título de Nosferatu, o filme do diretor 
alemão F.W. Murnau é uma das primeiras adaptações de obras literárias de reconhecimento 
universal para o cinema. Apesar disso a película não adotou o título da obra original, pois os 
direitos autorais não foram liberados pela família do autor. Por isso, Murnau foi obrigado a 
realizar também várias alterações na história, transformando seu Nosferatu numa paródia de 
Drácula. A relação entre cinema e literatura, porém, não se limitou ao território das adaptações. 
Alguns filmes passaram a utilizar personagens, situações e fragmentos de obras literárias que 
se articulam na tessitura de um roteiro - que dialoga com elementos extrínsecos à unidade do 
texto -, colaborando para sua composição. É o que ocorre em filmes como Matrix (1999) dos 
irmãos Andy e Larry Wachowski. Trata-se do recurso da intertextualidade, palavra cunhada e 
definida pela pesquisadora francesa Julia Kristeva.  

 Ela cria esse termo a partir dos conceitos de dialogismo e polifonia do filósofo russo 
Mikhail Bakhtin, surgidos dos estudos feitos das obras do escritor Fiódor Dostoiévski. Para 
Bakhtin, Dostoiévski cria, utilizando materiais diferentes, uma obra de arte una e integral, na 
qual o romance, a cena de rua, o grotesco, a anedota, a paródia, o sagrado e o profano se 
articulam. Por meio da fusão de todos esses fragmentos que vão das narrativas vulgares a 
livros de inspiração divina, Dostoiévski compõe a unidade de seus romances imprimindo seu 
estilo pessoal. 

 Antes, porém, de dar prosseguimento à tarefa de definir intertextualidade, faz-se 
necessária a definição do que será considerado texto ao longo deste trabalho. De um lado, há o 
texto meramente verbal, o que se vale da palavra (escrita ou falada) como signo; de outro, o 

                                                           
1 Em dezembro de 1895, num café parisiense, foram projetados os primeiros filmes.  
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cinematográfico, que se nutre de vários signos para sua composição. O filósofo Pierre Lévy 
elabora uma definição com a amplitude que satisfaz as necessidades conceituais aqui 
presentes. Em sua obra O que é o virtual? (1996), ele define texto também como tipos de 
mensagens que vão além da forma alfabética: “ideogramas, diagramas, mapas, esquemas, 
simulações, mensagens iconográficas ou fílmicas. Deve-se entender texto no sentido mais 
geral: discurso elaborado ou propósito deliberado”(LÉVY, 1996, p.37).  

 Bakhtin instituiu o conceito de romance polifônico, aplicando-o a obras como Os irmãos 
Karamazov e Crime e Castigo, do escritor russo. Os personagens dostoievskianos não se 
submetem de forma passiva à autoridade de um narrador e entram em contato com outras 
vozes se apropriando de seus discursos. É a partir desse dialogismo que Kristeva introduziu o 
conceito de intertextualidade ao afirmar que “todo texto se constrói como mosaico de citações, 
todo texto é a absorção e transformação de um outro (...)” (KRISTEVA, 2005, p.68).  

Inicialmente será feito um breve estudo sobre a linguagem cinematográfica e sua 
evolução até chegar ao que se chamará cinema intertextual. Em seguida, serão analisados os 
procedimentos intertextuais presentes nos filmes Dom (2003), de Moacyr Góes; Matrix, de Andy 
e Larry Wachowski; e Shrek (2001), de Andrew Adamson e Joel Stillman. Finalmente, a reflexão 
será conduzida para as maneiras como o espectador contemporâneo pode ler e interpretar as 
referências literárias presentes nos filmes, e como estes podem contribuir para sua formação 
de leitor. 

As três obras escolhidas possuem roteiros inteiramente construídos em matrizes 
intertextuais. Dom faz uso de um tipo de intertextualidade explícita, que existe quando “no 
próprio texto, é feita menção à fonte do intertexto” (KOCH, 2007, p. 28). Considerado por parte 
do público como uma adaptação do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, o filme faz 
paráfrases, citações e alusões ao romance. Nele, o personagem Dom, apelidado de Bento, 
recebe esse nome como uma homenagem prestada pelo pai ao casmurro personagem do 
“Bruxo do Cosme Velho”. Depois de anos, reencontra, numa produtora de videoclipes, uma 
namorada de infância chamada Ana e reata com ela o antigo namoro. O reencontro é 
promovido por Miguel – amigo de Bento – por quem Ana nutre grande amizade. Com o tempo, 
Bento passa a se comportar como “Bentinho”, alimentando um amor obsessivo beirando a 
loucura, o que destrói sua relação com Ana. Ao se comportar como o personagem do romance, 
Bento não herda apenas sua psique, mas também seu discurso. Quando se lembra da infância, 
o que vem à sua memória é o texto de Dom Casmurro, livro lido por ele inúmeras vezes. Os 
“olhos de ressaca” de Capitu passam também a definir os de Ana num diálogo parafrásico. 

Matrix, produção americana de grande repercussão junto ao público e que revolucionou 
o gênero de ficção científica, possui um roteiro inteiramente construído a partir de matrizes 
intertextuais. Literatura infantil, novela de cavalaria, filosofia, epopeias clássicas e narrativas 
bíblicas compõem um universo de citações, alusões, paráfrases e paródias para contar a 
história de Neo, um hacker que descobre que a vida inteira viveu num mundo que não passava 
de uma simulação de computador e que ele é a única esperança de salvação da humanidade 
do domínio das máquinas. Por trás de todo um aparato futurista e tecnológico, Matrix se 
constrói a partir de arquétipos dos heróis de novelas medievais, como as narrativas conhecidas 
como A demanda do Santo Graal2, de questões filosóficas como os conceitos de real, simulacro 
e simulação, propostos pelo filósofo Jean Baudrillard, de episódios bíblicos e de outros extraídos 
de histórias infantis, além de construir imagens-signo que fazem parte da maioria dos filmes de 
ficção científica pós-Matrix, como as lutas aéreas, por exemplo, parodiadas em Shrek. 

Este último é um desenho animado da produtora DreamWorks. Constrói-se a partir do 
que Bakhtin classificou como carnavalização. Nessa obra, os heróis dos antigos contos infantis 
são parodiados, às vezes ridicularizados e travestidos. Os personagens das histórias infantis são 
expulsos do mundo do faz de conta e se refugiam no pântano do ogro Shrek, que, 

                                                           
2 Há muitas versões de A Demanda do Santo Graal. Para esta pesquisa foi escolhida a de Heitor Megale, publicada 
pela Companhia das Letras. 
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acompanhado do Burro Falante, precisa resgatar a princesa Fiona para que os visitantes 
indesejáveis deixem suas terras3. 

A proposta deste artigo, todavia, não é se limitar a uma análise estruturalista, pois 
surgiu da necessidade de se pensar como uma sociedade que a cada dia se distancia da leitura 
de obras consideradas universais se relaciona com filmes que constantemente dialogam com 
essas obras. Este texto tem como objetivo principal estudar não apenas o diálogo intertextual 
entre literatura e cinema na composição do filme, mas também como esse diálogo é recebido, 
principalmente pelo público jovem, escolhido para a pesquisa de campo, realizada no IFF 
(Instituo Federal Fluminense), Colégio Alpha Vestibulares, E.M. Carlos Chagas e Colégio Cefa 
Objetivo. Este texto busca fazer uma reflexão sobre a recepção do cinema intertextual e sua 
contribuição para formação do leitor-espectador. Muito já se discutiu acerca de autores e suas 
produções, ficando o leitor relegado ao papel de mero receptor, apesar de ser ele o responsável 
pela perpetuação das obras por meio da leitura.  

Toda produção artística possui significados que são construídos numa dupla relação: 1) 
o sugerido pelo autor; 2) o atribuído pelo leitor. Por isso, é no momento da leitura que a 
significação se realiza. Falar das relações que o leitor-espectador é capaz de estabelecer com 
uma obra convoca um aporte teórico dos pesquisadores da Escola de Konstanz: a estética da 
recepção, corrente crítica surgida na Alemanha nos anos 70, que destaca o papel do leitor no 
momento da construção de sentido de um texto.  

Hans Robert Jauss, um dos principais teóricos dessa corrente, entende a arte como uma 
“atividade produtora, receptiva e comunicativa” (JAUSS, 1979, p. 67).  O pesquisador alemão 
ressalta, em seu ensaio A estética da recepção: colocações gerais, a importância da experiência 
estética e sua manifestação ao longo da história da arte. De acordo com seu pensamento, 
devem ser levadas em consideração as diferentes interpretações atribuídas a um texto por 
leitores de tempos históricos diferentes. Pensar a recepção de uma obra é pensá-la não levando 
em conta, como determinantes, apenas as condições sócio-históricas em que foi produzida, 
mas também as condições em que é lida. 

Como metodologia de trabalho, foi feito inicialmente um estudo dos procedimentos 
intertextuais presentes nos filmes. Esse estudo teve como aporte teórico básico os estudos de 
Mikhail Bakhtin sobre a linguagem; os de Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser, sobre a estética 
da recepção; e os de Christian Metz, sobre a linguagem do cinema. Fez-se também uma 
pesquisa de campo com grupos de jovens aos quais foram aplicados questionários abertos. Os 
grupos foram formados por alunos do ensino fundamental e médio que assistiram aos filmes e, 
depois, responderam às questões.  

Glória Maria Palma, doutora em Literatura Portuguesa e coordenadora do grupo de 
pesquisa “Literatura e Cinema” na USC (Universidade de Santa Catarina), no livro Literatura e 
cinema, ressalta a importância de se pensar numa nova concepção e formação de leitor: aquele 
que se move num universo de diferentes mídias e linguagens, que se depara com um cinema 
cada vez mais dialógico. Abordar o tema da intertextualidade partiu da percepção de que se 
trata de uma questão importante para o processo de leitura e compreensão da produção 
cinematográfica contemporânea. É também pertinente destacar o fato de que a leitura de 
obras clássicas tem sido ignorada na maioria das escolas. O desprovimento de informações 
importantes sobre essas obras e suas influências na cultura pode limitar a compreensão de 
produções que exijam mais do que a vivência pessoal do leitor. O aluno das escolas públicas, 
principalmente, é o que mais sofre os danos dessa deficiência. Não pensar essas questões 
significa contribuir para uma sociedade excludente, inclusive intelectualmente; fazendo com 
que a compreensão e a fruição ampla de algumas obras sejam privilégio apenas de uma 
minoria letrada, relegando a maioria dos leitores apenas ao entretenimento superficial. 

Mas é preciso pensar o sentido da palavra “leitor” e tentar esboçar uma resposta para a 
pergunta do escritor argentino Ricardo Piglia, no livro O último leitor: “O que é um leitor?”. Piglia 

                                                           
3 Shrek teve outras três continuações, mas apenas a segunda servirá de complemento para a pesquisa. 
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responde de diversas maneiras tal interrogação, e uma das respostas é a de que “Um leitor é 
também aquele que lê mal, distorce, percebe confusamente”(PIGLIA, 2006, p. 19). O estudante 
Victor Nunes4, que ao assistir a Dom, interpretou a expressão “olhos de ressaca” como os olhos 
de alguém que ingeriu bebida alcoólica, se encaixa nesse perfil apresentado por Piglia, o que 
não o exclui da categoria de leitores.  

Quando se refere à leitura de Finnegans Wake, de James Joyce, o autor afirma que essa 
é uma leitura submetida a uma prova extrema, devido à quantidade de palavras transmutadas, 
amontoadas em linhas nebulosas, das quais só se é possível ler pedaços soltos, restos e 
fragmentos; e que, neste caso, a unidade de sentido é ilusória. Ainda parafraseando o 
conterrâneo de Borges, o leitor moderno, assim como o Dom Quixote de Cervantes, vive num 
mundo rodeado de signos, no qual muitas vezes se vê perdido. 

Ler mal, fazer associações incoerentes, escolher o que ler de acordo com suas 
necessidade é de fato um direito de todo leitor, já que “a ficção não depende apenas de quem 
constrói, mas também de quem lê”(PIGLIA, 2006, p. 28). Todas essas considerações são 
tecidas a respeito da leitura do texto literário, e o objeto deste trabalho é o texto fílmico. 
Também os postulados dos teóricos da recepção são bastante voltados para aquele tipo de 
texto. Por isso é preciso deslocar o foco dessas teorias e reforçar a ideia do espectador como 
leitor; e do cinema, como texto. Neste caso, a pergunta deveria ser: o que é um leitor-
espectador?  

Alguns filmes de construção metalinguística apresentam personagens cujas vidas foram 
fortemente marcadas pelo cinema. O Totó – de Cinema Paradiso, produção franco-italiana de 
1989 – e Cecília, de A rosa púrpura do Cairo, dirigido por Woody Allen, são dois bons exemplos. 
Totó passa toda a sua infância assistindo a filmes no Paradiso, que além de cinema é a única 
atração de uma cidade do interior da Itália. Diante da tela, o personagem reorganiza seu 
mundo em desordem depois da perda do pai na Segunda Guerra Mundial. Para ele, o cinema 
extrapola o limite do entretenimento e vira uma opção de vida, a ponto de ele escolher a 
profissão de cineasta, passando de espectador a autor. Assim como há o “leitor viciado, o que 
não consegue deixar de ler, e o leitor insone, o que está sempre desperto” (PIGLIA, 2006, p.21), 
pode-se falar também no espectador que não consegue deixar de “ver”. E Totó é um deles. Para 
ele, ver um filme não é apenas uma prática, “mas uma forma de vida”(idem).  

Totó ou Salvatore, depois de uma desilusão amorosa, vai embora para Roma onde se 
torna diretor famoso. Só retorna a sua cidade vinte anos depois para o velório de Alfredo, o 
projecionista do Paradiso, que despertou nele a paixão pela sétima arte. 

Todos na cidade aprenderam a amar o cinema, de Truffaut a Fellini; dos musicais aos 
filmes de guerra. Mas os personagens de Tornatore são meros espectadores diante de uma arte 
que, na primeira metade do século XX, ainda dava seus primeiros passos enquanto linguagem.  
A leitura do filme para os frequentadores do Paradiso se limitava aos níveis do que Maria 
Helena Martins, em O que é leitura, chama de sensorial e emocional, excluindo o racional. 
Cinema para eles é apenas diversão e emoção. 

A personagem do filme de Woody Allen é a espectadora ingênua. Em sua mente, ficção 
e realidade se misturam. Ela vê no cinema um local de fuga para as agruras de seu cotidiano 
em companhia de um marido alcoólatra e viciado em jogo. Sua leitura também não vai além da 
emocional.  

É importante pensar a pertinência dos termos leitor, espectador e leitor-espectador; pois 
estabelecer uma diferença entre esses três substantivos pode feriro próprio conceito de leitura. 
Ler não é apenas a decifração de códigos verbais. Leem-se também quadros, esculturas, 
música, filmes, tudo que for constituído por signos é passível de leitura. Será, portanto, 
abandonado, a partir desse momento, o termo “leitor-espectador”, para ser utilizada apenas a 
palavra “leitor” ao fazer referência àquele que lê o filme conciliando o sensorial, o emocional e 
o racional. 
                                                           
4 Aluno do Colégio Alpha Vestibulares, assistiu ao filme e respondeu ao questionário no dia 16/09/2009 antes de ler 
o romance. 
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Essas três categorias se associam à divisão que Charles Sanders Peirce faz do signo: 
primeiridade, secundidade e terceiridade, sendo esta última a que se encontra no âmbito da 
razão, apesar de os processos de leitura geralmente passarem pelos três níveis. 

O indivíduo que se comporta meramente como espectador é aquele cuja leitura se 
limita a uma tradução icônica dos signos a que se expõe durante uma projeção. Trata-se 
apenas de decodificação.  

O filósofo Roland Barthes, em seu conhecido ensaio “A morte do autor”, escreve: 
 

...um texto é feito de escrituras múltiplas, oriundas de várias culturase que entram umas 
com as outras em diálogo, em paródia, em contestação; mas há um lugar onde essa 
multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, como se disse até o presente, é o 
leitor: o leitor é o espaço mesmo onde se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas 
as citações de que é feita uma escritura (BARTHES, 2004, p. 64). 

 
Uma ressalva às palavras do ensaísta francês: os lugares em que as “as escrituras 

múltiplas” se fundem são autor e – para fazer jus à terminologia escolhida – o leitor. O autor 
não pode ser pensado como o único senhor dos sentidos de um texto, porém também não deve 
ser esquecido como o agenciador de signos por meio dos quais o texto é veiculado. Afirmar que 
o leitor é o lugar onde o texto de fato se inscreve não deve significar o esquecimento da figura 
do autor, sem o qual não existe obra de arte. 

Jauss diz que toda arte é uma atividade produtora, receptiva e comunicativa, e que 
perguntas sobre a experiência estética precisam ser colocadas, pois esta não está ainda 
esclarecida. As perguntas norteadoras desta dissertação abordam as maneiras como se dá a 
construção do sentido pelo leitor contemporâneo durante fruição de uma narrativa fílmica 
intertextual. Não há, no entanto, a pretensão de esclarecer o que, segundo Jauss, ainda carece 
de aprofundamentos; mas há o intuito de propor alguns caminhos que reduzam o fosso que 
tem separado grande parte do público de uma leitura mais ampla e crítica do que se vê na 
grande tela ou na tv. 

Um texto percorre a história humana adquirindo significados variados, adaptando-se a 
épocas e culturas diversas. É o que torna possível que clássicos da cultura ocidental como 
Macbeth, de Shakespeare, possam ecoar em terrenos orientais. A peça do dramaturgo inglês 
foi transposta para o cinema pelo cineasta japonês Akira Kurosawa sob o título de Trono 
manchado de sangue (1957).  Assim como Romeu e Julieta saiu da Verona do século XV para a 
América de novaiorquinos e mexicanos em West side history (1961). Nos dois casos, o 
espectador assiste a uma narrativa em que o dialogismo não possui o caráter de cinema 
intertextual. Trata-se apenas de adaptações nas quais os elementos necessários à 
interpretação dos signos são intrínsecos à narrativa. 

Ao analisar as argumentações dos teóricos da Escola de Konstanz, é possível perceber 
que, quando Jauss afirma que uma das funções da hermenêutica literária é “reconstruir o 
processo histórico pelo qual o texto é sempre recebido e interpretado diferentemente, por 
leitores de tempos diversos” (JAUSS, 1979 p. 70), e que as interpretações de fato serão 
variadas de acordo com o momento em que são recebidas, o teórico refere-se a textos como os 
mencionados acima. Sem dúvida alguma, um espectador japonês do século XX não lerá Trono 
manchado de sangue como o inglês do século XV leu Macbeth.  

O que vemos hoje é uma realidade criadora que desafia os estudos acerca da recepção 
do texto fílmico: a intertextualidade tornou-se um dos principais procedimentos de composição, 
e há pouca pesquisa sobre as formas de recepção desse tipo de texto, apesar de o mesmo 
processo ser facilmente observado em outros setores da produção cultural como na música e 
na propaganda. 

O leitor é entendido como co-autor, pois é nele que se realiza o sentido. No entanto há 
alguns pré-requisitos para que esse processo se consuma. Ninguém consegue realizar a leitura 
de um texto verbal antes da alfabetização primária, sem a qual não seria possível qualquer 
decifração do código linguístico. Essa alfabetização se dá de forma extremamente monológica. 
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Na maioria das escolas, ensina-se apenas a leitura do texto verbal estruturado linearmente. A 
imagem é trabalhada apenas como ilustração para as aulas de literatura e história, sem ser 
abordada como linguagem. Seria necessário pensar numa alfabetização dialógica e 
intertextual. Dialógica, pensando nas relações entre os diferentes tipos de textos verbais e não-
verbais; intertextual, a partir do momento em que um texto, feito de signos oriundos de outras 
obras, requer uma leitura também intertextual.  
 

Por meio desta pesquisa, analisou-se a intertextualidade presente nos filmes Matrix, 
Dom e Shrek, com o intuito de verificar até que ponto o não reconhecimento das referências 
intertextuais poderia comprometer a recepção e a significação de obras cinematográficas que 
se valem de tal recurso. Outro fato também abordado foi a necessidade de refletir sobre a 
formação de um leitor mais preparado para ler e compreender os filmes cujos roteiros se 
nutrem de várias obras oriundas da cultura universal. Jovens do ensino fundamental e médio 
foram entrevistados para que se pudessem colher exemplos de significações atribuídas a 
signos extraídos de contextos literários às vezes não identificados por eles. Verificou-se, durante 
a exibição dos filmes nas escolas (pois eram comuns comentários e perguntas) e a partir da 
leitura das respostas dos alunos, que a fruição estética nem sempre fica totalmente 
comprometida pela não identificação dos elementos intertextuais, mas a leitura coerente às 
vezes sim, já que o significado de um signo usado intertextualmente encontra-se em uma 
espécie de dicionário imaterial que pode não estar disponível na consciência do receptor. 

O pacto intertextual proposto pelo cinema dialógico requer a assinatura de um indivíduo 
que não seja apenas espectador, pois este, como o próprio sentido dicionarizado da palavra 
esclarece, apenas assiste. Esse contrato de leitura só pode ser assinado pelo leitor em 
condições de atuar como co-autor, ou seja, aquele que recorre às várias ramificações dos 
rizomas construídos pelos autores tecendo assim uma nova rede de significações.  

O beijo que Trinity dá em Neo, quando ele é morto pelo agente Smith, tem o mesmo 
poder do beijo que o Príncipe Encantado dá em Branca de Neve ou na Bela Adormecida. O beijo 
da amada ressuscita o herói para que ele possa continuar a sua saga. Não foram poucos os 
alunos que, durante essa cena, comentavam: “hum! Olha a branca de neve”. Nesse caso, o 
inverossímil torna-se perfeitamente plausível diante da conexão intertextual. Na matrix, Neo 
possui poderes sobre-humanos, mas no mundo real é tão vulnerável quanto qualquer pessoa, 
por isso sucumbiria aos tiros que levou. Sua sobrevivência seria incoerente mesmo em um 
filme cujo argumento está longe de qualquer abordagem realista. O beijo de Trinity é o 
hipertexto que leva o leitor a admitir o improvável.  

O cinema foi abordado, nesta pesquisa, além do entretenimento proporcionado pelas 
salas de exibição e do mero objeto de consumo. O espectador como leitor e co-autor foi 
estudado como um indivíduo que deve ser capaz de enxergar além das imagens ou dos efeitos 
especiais que encobrem, muitas vezes, uma série de significações que podem ser elaboradas 
pelos que tiveram acesso a uma formação cultural ampla. Não importa se, em Matrix, Neo é 
identificado com Jesus, Alice ou Galaaz, ou se estar como “Alice na toca do coelho” significa 
“confuso”, “perdido” ou “curioso” conforme as repostas dadas às perguntas do primeiro item do 
questionário sobre o filme. O importante é que o leitor de fato tenha condições de formular 
hipóteses e testá-las no contexto da obra. 

Nesse sentido, estudou-se o cinema intertextual como um aliado da educação, por ser 
uma arte naturalmente polifônica e dialógica, num mundo cada dia mais intertextual em sua 
produção cultural e que requer do leitor o preenchimento de lacunas, a construção de novos 
significados, ou seja, a atuação de fato como co-autor. Viu-se na análise de filmes como Dom, 
que uma leitura monológica pode implicar a imposição de uma significação inteiramente 
denotativa para uma obra repleta de significações conotativas.  

A internet tem contribuído para a redução das fronteiras entre o popular o erudito, além 
de dispor de um acervo enorme tanto de obras da literatura quanto do cinema, mas mesmo no 
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ciberespaço é necessário que o indivíduo tenha em seu repertório um mínimo de informação 
para que saiba até mesmo por onde iniciar uma busca. 

A escola foi apontada como a instituição que deveria assumir o papel de formadora 
desse novo tipo de leitor. Este artigo argumenta que o cinema intertextual pode ser um 
instrumento útil nesse processo, devido às múltiplas leituras que o receptor dever fazer para 
fruí-lo em sua plenitude, utilizando hipertextos contidos em sua memória ou fazendo uso dos 
recursos disponíveis nos menus interativos. O que a pesquisa aponta como falha da maioria das 
instituições de ensino é o fato de a leitura de obras consideradas clássicas, que nutrem de 
signos grande parte da produção contemporânea, estar sendo ignorada. Essas leituras, mesmo 
que no âmbito das adaptações infanto-juvenis ou por meio de versões cinematográficas, podem 
contribuir para a construção de um acervo semiótico do qual pode se nutrir o leitor durante a 
recepção do cinema intertextual.  

Certamente, a recepção, fruição e significação de uma peça fílmica intertextual podem 
ficar comprometidas também por uma série de fatores que não os referidos aqui, como a 
dificuldade em ler legendas, a subversão da ordem cronológica da narrativa, dentre outros 
elementos constituintes da linguagem cinematográfica. O intertexto seria, pois, mais um desses 
elementos constituintes que necessitam de atenção por parte dos que não desejam enxergar o 
cinema apenas como um objeto de lazer. No livro Literatura e Cinema, Glória Maria Palma 
argumenta que: 

 
A nova concepção de leitor e leitura exige uma postura metodológica interdisciplinar, 
uma interação efetiva das várias modalidades discursivas e a incorporação das novas 
tecnologias. Este é um desafio a ser vencido, uma vez que as preocupações ainda se 
limitam ao campo teórico e na prática a distância entre a cultura erudita e a cultura de 
massa aumenta. Entre as várias propostas para aumentar e dinamizar as competências 
do leitor, oferecendo-lhe condições mais reflexivas de seleção, aprofundamento e 
integração de linguagens, destaca-se o dialogismo entre literatura e cinema (PALMA, 
2004, p. 9). 

 
O trecho acima endossa o principal motivo das discussões aqui trazidas e colabora para 

reforçar a ideia de que, por mais que um filme seja lido por pessoas de idades, classes sociais e 
formações diferentes, mesmo que nem toda a rede de signos seja plenamente interpretada, e 
dificilmente o é; quanto maior o número de pessoas capazes de leituras interdiscursivas, 
maiores as condições de perpetuação das obras que inspiraram essas leituras, maior a 
possibilidade de se pensar numa sociedade na qual a literatura esteja de fato acessível a todos. 
Acesso esse que deve transcender os limites do consumo rápido favorecendo uma relação mais 
crítica e reflexiva com o objeto cinematográfico.  

O brado de Abel Gance, em 1927, citado por Walter Benjamin, parece uma profecia, 
pois afinal, Shakespeare, Rembrandt, Beethoven fazem cinema.5 Ao contrário do que temia o 
filósofo alemão, a sétima arte não representa a “liquidação do elemento tradicional dentro da 
herança cultural”, mas pode contribuir para mantê-lo vivo.  
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NA VIDA E NA OBRANA VIDA E NA OBRANA VIDA E NA OBRANA VIDA E NA OBRA    
    
    

Fabiana Almeida Sambati (UNESPAR) 
Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (UNESPAR)  

 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: A temática da solidão está presente em várias manifestações 
artísticas que surgiram no cenário europeu, especialmente no final do século 
XIV e início do século XX, em grande parte pela influência do movimento 
Decadentista. Esta corrente de pensamento, que teve como precursor, Charles 
Baudelaire, expressava o mal-estar e o pessimismo dominantes neste período, 
motivados por inquietações artísticas e existenciais, expressando a tensão do 
mundo moderno sobre um homem insatisfeito que buscava na inovação 
estilística uma resposta para seus questionamentos. Buscaremos neste 
trabalho, identificar a ocorrência do tema solidão em um recorte da coletânea 
de poemas de Fernando Pessoa e em algumas obras de Van Gogh. Além das 
características que evidenciem o tema, levaremos em conta, alguns fatos das 
biografias dos dois artistas que se coadunam e revelem aspectos de uma vida 
solitária, os quais também podem ter se refletido nas obras aqui selecionadas. 
Para tanto, tomaremos por base a noção de Intertextualidade, bem como 
utilizaremos o método de análise comparativa  entre as obras, fundamentado 
nos estudos de Literatura Comparada.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: solidão; intertextualidade; literatura comparada. 

 
 
 Etimologicamente, a palavra solidão deriva do latim solus que significa só ou sozinho. A 
solidão pode ser entendida como uma circunstância involuntária, quando o indivíduo é forçado 
a isolar-se por condições externas e a solidão voluntária, que é consequência de uma escolha 
do modo de viver. Para Freud (1980, p.96), o isolamento voluntário constitui-se uma defesa 
imediata contra o sofrimento que pode advir dos relacionamentos humanos. A distância das 
pessoas seria o método mais eficiente de obter a felicidade da quietude. Neste sentido, Ferreira 
(2008, p. 182), caracteriza o conceito de solidão como um recurso utilizado pelo indivíduo para 
chegar ao fundo das coisas e aproximar-se da natureza no silêncio, recebendo da paisagem 
circundante as influências benfazejas.  Acrescenta ainda, a autora, que este, jamais estará só, 
pois assim, lhe será concedida a dádiva de sonhar. Dantas (1993, p.60), pontua o isolamento 
social voluntário, com vistas à produção artística ou literária, baseando-se no pressuposto de 
Freud de que tal comportamento se deve também, à constituição psíquica do sujeito, bem 
como a sua capacidade de sublimação.   
 Na produção artística, especificamente entre o final do século XIX e o começo do século 
XX, o tema solidão constitui-se em um tema bastante recorrente com o surgimento do 
movimento Decadentista, desencadeado pelo clima de desconforto social e descontentamento 
com os ideais da chamada belle époque. Esta época da história europeia, especialmente na 
França e Suiça, como bem destaca Biscaia (2006), é caracterizada por um significativo avanço 
tecnológico e por grande otimismo com vistas ao progresso e a esperança de concretização dos 
nobres ideais da Revolução Francesa com a chegada do novo século. A euforia pelo consumo 
de bens e novidades tecnológicas, em razão da industrialização, passa ser vinculada à ideia de 
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felicidade e satisfação. Em oposição ao clima de deslumbramento frente ao progresso e as 
consequentes crises econômicas e sociais decorrentes deste surto de desenvolvimento, surge, 
uma tendência estilística, que favorece o gosto pelo mórbido e pelas sensações levadas ao 
extremo. Abdala Junior (2007, p.242), compreende a atmosfera decadentista como uma 
revolta dos intelectuais contra o convencionalismo social da época em favor de uma vitalidade 
de suas produções artísticas. Para o autor, “Decadente era, pois, a sociedade, e não a arte que 
se produzia.” 
 Assim como Vincent Van Gogh, Fernando Pessoa testemunhou a tentativa de renovação 
estilística e cultural de um movimento embalado pela descrença no progresso e na felicidade 
humana. Com um senso agudo de pessimismo que impelia à busca de sensações mais fortes, 
como uma fuga ao tédio e ao que era considerado convencional na época. O individualismo 
exaltado é outra característica desta corrente de pensamento, conforme observa Abdala Junior 
(2007, p. 242), sendo compreendido como uma forma de libertação interior dos dogmas 
positivistas pela força da própria criação e pela vontade individual. Esta abordagem intimista 
tende a privilegiar o isolamento do artista e sugere a solidão como um dos possíveis temas 
dentro do escopo decadentista. A incidência deste tema nas obras que serão analisadas, 
embora representem linguagens artísticas diferentes, convergem para uma intertextualidade 
temática, uma vez que, possivelmente sofreram influências da corrente de pensamento 
predominante na época em que foram produzidas, como ilustram Koch, Bentes e Cavalcante 
(2007, p. 18) que a intertextualidade temática pode ser encontrada entre textos pertencentes 
uma mesma corrente de pensamento. Com relação à provável influência decadentista, sofrida 
por Van Gogh e Pessoa, podemos assim entender, em consonância com a definição de Nitrini 
(2000, p.127), que trata-se de uma transmissão sutil, menos material, mais difícil de se 
apontar do que a imitação, e seu resultado é a modificação da visão artística e ideológica do 
receptor. Em grande parte, aquele que recebe a influência não está consciente ou não sabe de 
onde exatamente procedem os traços que perpassam a interpretação/produção de uma obra. 
Se faz mister também compreender, que o leitor ou o espectador de uma obra, ao se deparar 
com tais manifestações artísticas, traz consigo outras vozes, influências que determinam a sua 
leitura e interpretação. 
 Nesta perspectiva, ressaltamos as significativas colaborações da Literatura Comparada 
na análise da relação dos diversos tipos de texto, que, de acordo com Carvalhal (1986, p. 82), 
não se restringe apenas ao confronto entre obras e autores ou à análise de imagem/miragem 
que uma literatura faz das outras. A Literatura Comparada “ambiciona um alcance ainda maior, 
que é o de contribuir para a elucidação de questões literárias que exijam perspectivas amplas.” 
Carvalhal (1986, p.6). Possui, como objeto de investigação, o permanente e constante processo 
dialógico entre as literaturas, buscando estabelecer análises e relações sobre a sua natureza 
múltipla e sobre o próprio caráter discursivo da disciplina, independente de qualquer fronteira 
linguística, étnica e política. A renovação nos estudos de fonte e influência inicia-se, segundo 
Nitrini (2000, p. 158) com o surgimento do conceito de intertextualidade concebido por Júlia 
Kristeva, em meados do século XX, como sendo considerado, por vários comparatistas, um 
mecanismo eficaz na investigação dessas relações. 
 A noção de intertextualidade, conforme Carvalhal (2003, p.72), desenvolvida por 
Kristeva em 1966, estabelece-se nos estudos literários caracterizando a produção textual a 
partir das reflexões sobre o dialogismo de Bakhtin. 
 Antes de iniciarmos nossas observações sobre a ocorrência ou não, da temática solidão, 
utilizando uma amostragem de obras que selecionamos, é essencial considerarmos que as 
produções artísticas contêm, em maior ou menor grau, alguma coisa oriunda do mundo 
particular de seu autor, não podendo ser totalmente isenta desta influência e dos elementos 
que compõem a sua realidade. Manguel (2001, p. 207) destaca que a relação da vida de um 
artista e sua produção é intensamente estudada por sociólogos, psicólogos e escritores de 
literatura fantástica. A obra de uma artista não pertence somente a ele, mas também as 
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nossas vidas, que indubitavelmente abrangem concepções do que a vida do artista pode ter 
sido. 
    
    
Algumas considerações e coincidências nas biografias dos dois artistas:Algumas considerações e coincidências nas biografias dos dois artistas:Algumas considerações e coincidências nas biografias dos dois artistas:Algumas considerações e coincidências nas biografias dos dois artistas:    
    
 A temática a solidão não esteve presente somente nas produções artísticas de Van 
Gogh e Fernando Pessoa, mas também os acompanhou em suas vidas. Sendo, provavelmente, 
inspiração em algumas de suas obras. Tendo nascido em Lisboa, Portugal, em 1888, ainda 
cedo, aos cinco anos de idade, como bem observa Cavalcanti Filho (2011, p. 23-35), Fernando 
Pessoa perde o pai, a quem era demasiadamente apegado. Vindo sua mãe, após algum tempo, 
a casar-se novamente, concebendo mais filhos. Dividindo-se entre o novo marido e os cuidados 
com os filhos mais jovens, pouca atenção restava a Fernando Pessoa, que, em resposta, se 
isolava cada vez mais. Van Gogh, nascido em 1853, em Zundert, na Holanda, teve o infortúnio 
de herdar o nome de seu irmão: Vincent Van Gogh, nascido morto e que seria o primogênito de 
sua família. Durante a infância já demonstrava algumas dificuldades nos relacionamentos 
sociais e familiares, revelando-se uma criança voluntariosa, não muito sociável e com pouca 
capacidade de adaptação. Estas características levaram o pintor a constituir, durante toda sua 
vida, apenas uma vínculo duradouro, com seu irmão, Theo, o qual sempre o apoiaria 
financeiramente e afetivamente em seus períodos conturbados, sendo seu amigo e confidente 
desde muito jovem. Essas características da personalidade complexa do pintor, assim como 
sua relação estreita com o irmão Théo (Theodore), são descritas por PHILIPPART (2007, p.3). 
Tanto Fernando Pessoa como Van Gogh, apresentavam, desde bem jovens, uma necessidade 
de afirmação de suas identidades dentro do círculo familiar. O primeiro por não possuir mais a 
figura do pai que lhe inspirava segurança e o segundo por ter recebido o legado de um nome 
pertencente a um natimorto, o primeiro filho, tão esperado pelos pais. Há ainda, outras 
convergências biográficas entre os dois artistas, como por exemplo, o fato de terem enfrentado 
dificuldades financeiras em suas famílias, na infância e na vida adulta. Não obtiveram o devido 
reconhecimento de suas obras, tendo Van Gogh vendido apenas um quadro e Fernando Pessoa 
publicado apenas um livro (Mensagem) e uma coletânea de poemas ingleses, em vida. Os 
aproxima também o fato dos dois nunca haverem constituído família ou casado, sem deixarem 
descendentes. Duas figuras solitárias, devotamente dedicadas as suas obras. Fernando Pessoa 
e Van Gogh ainda compartilhavam de um estado depressivo agudo, levando o poeta a internar-
se em uma clínica em 1920 e o pintor a procurar internamento num hospital psiquiátrico, após 
vários surtos epiléticos e um comportamento instável, depressivo, sendo intensificado nos 
últimos três anos de sua vida. Coincidentemente, este período fora o de maior produção do 
artista. Quando o mesmo pintava freneticamente, traduzindo suas angústias nas telas que 
viriam a consagrá-lo postumamente. Fernando pessoa, tentou relacionar-se com uma 
secretaria, com quem rompeu por duas vezes, não mais levando adiante a ideia. Faleceu aos 
47 anos vítima de complicações severas no fígado, devido ao alto consumo de álcool. Sua 
última frase foi escrita na cama do hospital, em inglês, em 1935: "I know not what tomorrow 
will bring" (Não sei o que o amanhã trará). Van Gogh, com o agravamento de sua depressão, 
atira contra o próprio peito e morre nos braços de seu irmão Theo, em 1890.  
 As dificuldades em travar relacionamentos duradouros de Fernando Pessoa e a 
incapacidade de adaptar-se na convivência com outras pessoas, no caso de Van Gogh, levaram 
ambos a optarem pelo isolamento e consequentemente à solidão. Temática esta que ficou 
impressa em algumas obras destes célebres artistas. 
 Após os apontamentos sobre as similaridades nas biografias de Fernando Pessoa e Van 
Gogh, tendo como foco o tema solidão, tentaremos traçar uma intertextualidade entre alguns 
fragmentos das obras dos dois artistas que servirão de base para análise e identificação de 
características comuns que nos remetam à ideia de solidão.  Tendo em mente o que postula 
Manguel (2001, p. 550):  
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Quando nos confrontamos com uma obra de arte, essa talvez seja a nossa única reação 
possível: o equivalente a uma prece de gratidão por nos permitir, com nossos sentidos 
limitados, um número infinito de leituras, que para nosso maior proveito e alegria, 
trazem a possibilidade de esclarecimento. 

  
 Iniciemos nossas análises com uma das telas de Van Gogh, abaixo representada, e 
intitulada “O homem velho triste” (1882). Atentemos, primeiramente, para o cenário ilustrando 
um homem idoso com as mãos no rosto, que supõe-se estar chorando, as mãos encontram-se 
cerradas, a postura arcada, os cotovelos apoiados nos joelhos, sugerem a ideia de profundo 
desalento. A ausência de móveis no ambiente, exceto a cadeira onde está sentado, reforça a 
sensação de tristeza e solidão da vida que se aproxima do fim. Sendo este, outro tema 
recorrente no Decadentismo.   
 As cores amareladas lembram o outono e o pôr do sol, fenômenos que marcam o 
término de um ciclo. Observamos que, em vários casos, assim como nesta tela, o artista 
procura utilizar o contraste do azul com o vermelho ou amarelo ou o verde com o vermelho. O 
uso desta técnica é assim definido por Dondis (1997, p. 121), “O contraste é o aguçador de todo 
significado; é o definidor básico das ideias.” A constante combinação de cores quentes e frias 
presentes nas telas de Van Gogh, aqui ilustradas, com a utilização do azul contrastando com o 
vermelho e tons laranja ou por vezes pelo uso do azul ou verde ao lado do amarelo, resulta em 
um belo contraste, recurso que vem a enriquece ainda mais sua obra.  Neste aspecto, Dondis 
(1997, 125) ressalta que, depois do tonal, o contraste quente-frio seja o mais importante, 
marcando uma distinção entre as cores quentes, dominadas pelo vermelho e pelo amarelo, e 
as frias, com predominância do azul e do verde. 
  

 
Fig. 1.  O homem velho triste 

Fonte - http://vendoerevendolenise.blogspot.com.br/2013/10/tema-expressoes-2.html 
 

 Buscando a identificação da mesma temática da solidão, vejamos o poema Na Véspera 
de Fernando Pessoa de 1934 - Poesias Inéditas (1990, p.165)  
  

Na Véspera 
Na véspera de nada ninguém me visitou. 
Olhei atento à estrada durante todo o dia 
Mas ninguém vinha ou via, ninguém aqui chegou. 
Mas talvez não chegar 
Queira dizer que há 
Outra estrada que achar, 
Certa estrada que está, 
Como quando da festa 
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Se esquece quem lá está. 
 
 Já na primeira estrofe, o autor transmite a ideia do nada, citando a solidão ao 
mencionar que esperava por alguém que não apareceu, dando pistas de que se trata de uma 
pessoa solitária e esquecida. E parece expressar resignação quando fala que talvez haja outra 
"estrada", outra alternativa: não esperar. Ao enfatizar a véspera de nada, o autor se volta à ideia 
de vazio, pois não seria possível haver véspera de uma data inexistente. O olhar atento em 
direção à estrada vazia, por longo tempo, denota que não há nada a se esperar e dessa forma 
há que se procurar um outro caminho, continuar buscando um sentido.   
 Na tela O Dr. Gachet de 1890, o psiquiatra retratado e que acompanhou o estado de 
saúde mental de Van Gogh, figura de forma melancólica, os olhos expressando desalento, 
perdidos no vazio, evocando um sentimento de solidão. Uma das mãos sobre a mesa e a outra 
apoiando a cabeça inclinada, formam uma diagonal de equilíbrio no quadro. Acompanhando o 
corpo inclinado do médico, visualizamos uma flor que dá  ênfase à posição de tombamento 
sobre a  mesa. A cena parece remeter a alguma lembrança, uma reflexão. O sentimento de 
solidão nos convida, muitas vezes, a refletir sobre alguns aspectos existenciais. O amarelo, cor 
predominante na obra do artista, contrasta com a profundidade do azul em tons escuros. O azul 
profundo, nesta tela,  evoca uma atitude de introspecção, enquanto o amarelo e o laranja, em 
tons vibrantes, destacam o rosto do homem e a mão pousada sobre a mesa. O desalinho nas 
roupas do médico, denota algo irregular e inacabado. A preferência de Van Gogh pelo traço 
irregular vem ao encontro do que Dondis (1997, p. 143) chama de estratégia de design, pois 
dessa forma, enfatiza-se o inesperado e o insólito, sem se ajustar ao plano previsível e 
convencional. 
 

 
Fig. 2.  O Dr. Gachet (1890) 

Fonte - http://medicineisart.blogspot.com.br/2010/09/dr-gachet-o-medico-de-van-gogh.html 
 

 Seguindo o mesmo viés, temos outro poema, inacabado, "A mão posta sobre a mesa" 
de Fernando Pessoa (1934) - Poesias Inéditas (1990, p. 34), que  nos remete à visão da tela 
anteriormente mencionada. Tendo em vista que a produção do poeta se deu após a morte de 
Van Gogh, cuja obra somente recebeu reconhecimento póstumo, consideramos a hipótese de 
que possa ter havido algum contato do poeta com a obra do pintor e que, a mesma possa tê-lo 
inspirado.  
  

A mão posta sobre a mesaA mão posta sobre a mesaA mão posta sobre a mesaA mão posta sobre a mesa    
    
A mão posta sobre a mesa, 
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A mão abstrata, esquecida,    
Imagem da minha vida...    
A mão que pus sobre a mesa    
Para mim mesmo é surpresa.    
Porque a mão é o que temos    
Ou define quem não somos.    
Com ela aquilo que fazemos    
                                                                    [...]    

 
No poema acima, a ideia de reflexão sobre certos aspectos da vida surge, e fica 

evidente a imagem da mão sobre a mesa, tal como na tela de Van Gogh. Encontramos no 
poema, de forma semelhante, um tom melancólico e o texto parece remeter à cena 
representada na pintura. Assim como no poema anterior, o autor menciona o esquecimento, 
comparando sua vida à mão que se encontra esquecida e abstrata. A imagem de algo 
intangível, incompreensível e vago emerge, ao mesmo tempo que parece se reportar à mão 
como um instrumento que cria versões diferentes daquilo que o poeta é na realidade. O escritor 
parece descrever a gênese de uma obra que parte do abstrato, sem forma definida e torna-se, 
por meio do trabalho de suas mãos, algo surpreendente e até mesmo distante da definição de 
si mesmo. 

Na tela, a seguir, “O homem está no mar” (1889), o tom sombrio do azul escuro retrata 
uma mulher com seu filho nos braços, aguardando o retorno do esposo que está no mar. A 
cabeça reclinada para o lado, a criança dormindo sobre seu colo, evocam a ideia de que a 
mesma encontra-se solitária, sendo rodeada apenas por sombras indefinidas ao fundo. O 
próprio título da obra nos leva a pensar em solidão, evocando as tradição portuguesa das 
grandes navegações, em que os homens que se aventuravam ao mar, em longas viagens, 
deixavam para trás as mulheres e suas famílias. 

 

 
Fig. 3. O Homem está no Mar (1889) 

http://viciodapoesia.com/2013/02/page/3/ 
 

O poema de Fernando Pessoa (1934) a seguir, intitulado Mar Português, expressa, em 
um tom saudosista, a solidão e a tristeza das tantas esposas, noivas, filhos e mães que foram 
deixados para traz pelos homens que se aventuravam em nome da expansão marítima. O poeta 
reconhece que para alcançar os ditos avanços é necessário transpor a dor e a saudade, além da 
coragem dos exploradores. O sacrifício não seria em vão se o homem tem em si um ideal 
maior, um sonho a ser perseguido. Apesar do nobre objetivo, a consequência seria certamente 
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a tristeza dos que foram abandonados. A tela de Van Gogh, "O homem está no mar", parece 
traduzir em imagem a solidão da mulher que foi deixada, com o filho de colo e que não sabe se 
voltará a ver o seu companheiro. A cabeça recostada na parede remete à ideia de cansaço e 
resignação. Utilizando um recurso para dar equilíbrio à cena, o pintor dispõe a cabeça da mãe 
em diagonal à cabeça da criança em seu colo, atribuindo proporcionalidade.    

    
Mar PortuguêsMar PortuguêsMar PortuguêsMar Português    
 
Ó mar salgado quanto do teu sal, 
São lágrimas de Portugal! 
Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 
Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 
Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 
Quem quer passar além do Bojador, 
Tem que passar além da dor. 
Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu. 
Fernando Pessoa, (1934, p. 54) 

 
Em “Trigais com corvos”, de 1890, pintado por Van Gogh, alguns dias antes de sua 

morte e que, de acordo com a descrição de Manguel (2001, p.52), reproduz a escuridão do céu 
“que aparentemente se esfrangalha no meio de um bando de corvos, pesa e comprime a 
explosão do trigo amarelo que se projeta para o alto, desde o solo.”Além da sensação de 
opressão, de um céu carregado com corvos, que podem representar também um mau 
presságio, a obra coincide com o período de maior agravamento da depressão do artista. A 
figura denota um local aberto, ermo. O tom soturno indica a angústia e a provável solidão de 
seus últimos momentos de vida. 

 

 
Fig. 4. Trigais com corvos (1890) 

http://artesdovangogh.blogspot.com.br/2012/11/trigal-com-corvos.html 
 
De forma contundente, Fernando Pessoa retoma o tema solidão em “Ah, quanta 

melancolia”. Como o próprio título pressupõe, o poeta fala do vazio da alma, da angústia e do 
desassossego, num tom carregado de pessimismo. Além da solidão, encontramos no poema o 
sentimento de vazio, de abandono. O cego que cai na estrada, desperta a sensação de 
desorientação. Uma alma fria e um coração angustiado. Não se trata somente de angústia, mas 
um sentimento exacerbado de angústia desesperada. 
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AAAAh, quanta melancoliah, quanta melancoliah, quanta melancoliah, quanta melancolia    
 
Ah quanta melancolia! 
Quanta, quanta solidão! 
Aquela alma, que vazia, 
Que sinto inútil e fria 
Dentro do meu coração! 
 
Que angústia desesperada! 
Que mágoa que sabe a fim! 
Se a nau foi abandonada, 
E o cego caiu na estrada – 
Deixai-os, que é tudo assim. 
 
Sem sossego, sem sossego, 
Nenhum momento de meu 
Onde for que a alma emprego – 
Na estrada morreu o cego 
A nau desapareceu. 
Poesias Inéditas (1919-1930), 1990, p.172 

 
Embora Fernando Pessoa e Van Gogh não compartilhassem do mesmo tipo de arte, 

pudemos constatar que cada um, a sua maneira, aborda o tema da solidão nas obras que aqui 
foram selecionadas.  

Entendemos a ocorrência comum do tema solidão, nas obras analisadas, como uma 
possível combinação de suas histórias de vida solitárias com as influências sofridas da corrente 
de pensamento predominante no período de produção dos dois artistas.  
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A A A A TTTTRRRRAAAANNNNSSSSPPPPOOOOSSSSIIIIÇÇÇÇÃÃÃÃOOOO    DDDDAAAA    LLLLIIIITTTTEEEERATURA RATURA RATURA RATURA 
PARA O TEATRO COMO FORMA PARA O TEATRO COMO FORMA PARA O TEATRO COMO FORMA PARA O TEATRO COMO FORMA     

DE PROMOVER O DE PROMOVER O DE PROMOVER O DE PROMOVER O     
LETRAMENTO LITERLETRAMENTO LITERLETRAMENTO LITERLETRAMENTO LITERÁRIOÁRIOÁRIOÁRIO    

    
    

Anadir Aparecida Selória (UEM/UFRN) 
Orientadora: Margarida da Silveira Corsi (UEM)  

 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Este trabalho estuda o texto literário e sua transposição para o teatro 
com o objetivo de promover o letramento literário no Ensino Fundamental a 
partir da leitura de variados gêneros e temas e a dramatização de seu enredo 
com o intuito de trabalhar obras literárias no ensino básico de forma 
instigante, desafiadora e prazerosa. Está pautado na proposta 
sociointeracionista do discurso (BAKHTIN, 1992), nas teorias literárias de 
Cândido e de Prado (1968), e na proposta de letramento literário de Rildo 
Cosson (2014). Por meio do resultado de pesquisas e de experiência na escola 
pública pretende-se mostrar a importância de se trabalhar abordagens que se 
proponham a reescrever a obra em outro suporte e gênero para que o aluno 
conheça as especificidades de sua estrutura, seu tema e seu estilo. A 
dramatização da narrativa lida oportuniza e favorece uma leitura com mais 
interesse e profundidade por ser a ponte para outro trabalho que é recebido 
pelos alunos como atividade lúdica, tornando a aula um momento de 
descontração e prazer. Não se propõe à formação de atores, apenas ao uso da 
dramatização como estratégia para a formação do leitor. O trabalho com o 
gênero dramático contribui para o desenvolvimento escolar do educando, 
promove a desinibição, maior interação e integração entre os estudantes; e 
proporciona espaço para todos – atores, diretores, roteiristas e funções de 
bastidores.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: letramento literário; leitura; dramatização. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 
 Esta proposta de trabalho tem em vista as dificuldades do contexto escolar e os 
pressupostos das Diretrizes curriculares do Estado do Paraná (2008, p. 48) que afirmam:  

 
É tarefa da escola possibilitar que seus alunos participem de diferentes práticas sociais 
que utilizem a leitura, a escrita e a oralidade, com a finalidade de inseri-los nas diversas 
esferas de interação. Se a escola desconsiderar esse papel, o sujeito ficará à margem 
dos novos letramentos, não conseguindo se constituir no âmbito de uma sociedade 
letrada. 

    
E apresenta a estratégia de dramatizar textos e livros lidos em sala de aula como 

ferramenta para desenvolver o letramento literário com alunos do Ensino Fundamental. 
Objetiva a leitura dos mais variados gêneros e temas e a dramatização de seu enredo para 
trabalhar obras literárias no ensino básico de forma instigante, desafiadora e prazerosa. É uma 
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atividade que pode ser realizada todas as vezes que se faz estudo de texto em sala de aula, 
desde que o material lido oportunize sua representação e/ou leitura dramática. Assim, com 
essa estratégia, as aulas poderão se tornar mais dinâmicas, promover maior entrosamento 
entre os alunos e mais interesse para a leitura do texto literário. Os estudantes poderão tornar-
se ainda mais desinibidos, tendo mais facilidade para se expor perante os outros, além de se 
concretizar como uma oportunidade para abrandar problemas emocionais por meio da catarse 
proporcionada por essa atividade.  
 Assim, a dramatização é uma atividade abrangente, pois pode possibilitar o trabalho 
com textos que contemplem temas das mais variadas esferas sociais, utilizando a leitura, a 
escrita e a oralidade por uma perspectiva lúdica, em que os alunos aprendem brincando. Ela 
poderá ser aplicada, também, a partir das leituras realizadas e/ou produzidas pelos próprios 
alunos. 
 Asseveramos que o lúdico possa atenuar os problemas relacionados à leitura 
enfrentados pelos professores, em particular os de Língua Portuguesa, principalmente no EF II, 
pois em nossa prática, percebemos que no EF I, as crianças leem mais. Assim, é muito comum 
surgirem entre os professores questionamentos como: Por que os alunos não gostam de ler? 
Por que os alunos se recusam a ler na escola? São indagações que geram polêmica e a solução 
se torna cada vez mais distante. Assim, preferimos perguntar: De que forma podemos 
desenvolver o trabalho com textos para que se tornem leituras agradáveis e interessantes para 
os alunos? Como devemos apresentar os textos canônicos aos alunos de maneira que eles os 
apreciem? 
 Essas indagações nos levaram a desenvolver este trabalho como forma de apontar um 
possível caminho para trabalhar obras literárias na sala de aula, enriquecendo o currículo e 
ampliando a leitura ofertada pelos livros didáticos. Para tanto, corroboramos com Cândido 
(2004, p. 180) quando afirma que “a literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na 
medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o 
semelhante”. 
    
    
DesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimento    
    
    Este trabalho envolve especificamente o romance e o drama – contudo nada impede 
que seja aplicado a outros gêneros como, por exemplo, poema e notícia, desde que ofereçam 
condições para encenação. São dois gêneros discursivos distintos, mas que podem se 
complementar no desenvolvimento das aulas de Língua Portuguesa no EF, pois ambos 
proporcionam a oportunidade do leitor/espectador projetar-se no que está lendo/assistindo. 
Isso, de acordo com Prado (1968, p. 83) se deve ao fato de narrarem uma história, contarem 
“alguma coisa que supostamente aconteceu em algum lugar, em algum tempo, a um certo 
número de pessoas”. A diferença, segundo Prado (1968, p. 84) é que no romance há vários 
elementos além dos personagens – apesar de estes serem o principal elemento –, mas no 
teatro, o espectador conta apenas com os personagens. De forma que no romance, o narrador 
pode fazer longas descrições e divagações sem que haja a ruptura da história que está sendo 
contada, mas no palco, isso não pode acontecer, pois o palco vazio, mesmo com cenário, não 
conta história. No teatro, a presença do personagem é imprescindível para que o enredo se 
desenvolva e nada impede que haja descrições ou divagações, desde que ditas por um ator ou 
narrador – este raramente no teatro. Exemplo disso foi a inovação introduzida pelo dramaturgo 
pernambucano Nelson Rodrigues, no Rio de Janeiro, na década de 50, quando tirou o cenário, 
deixando que a imaginação dos espectadores fluísse a partir do desempenho dos atores, além 
de fazer justaposições temporais e espaciais. 
 No início da história da literatura, o romance existia paralelamente aos gêneros 
clássicos: épico, lírico e dramático, mas obteve sua consolidação apenas no século XIX 
(ARAGÃO, 1985, p. 66). O drama, consagrado há muito tempo, teve seu início com a poesia 
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dramática, “a que imitava os homens em ação” (PLATÃO apud ARAGÃO, 1985, p. 66). Ambos 
são gêneros da esfera literária, estando inclusos nos gêneros discursivos – denominação dada 
por Mikhail M. Bakhtin (1992) – e podem proporcionar conhecimento, prazer e catarse. Os 
gêneros discursivos estão presentes no dia a dia das pessoas, nas mais variadas esferas da 
atividade humana: família, trabalho, lazer, religião. E, “[...] por mais variadas que sejam, estão 
sempre relacionadas à utilização da língua [...]” (BAKHTIN, 1992, p. 279).   
 A partir dos três gêneros estudados desde a Antiguidade – por Platão, Aristóteles e 
Horácio – e do épico, especificamente, o estudioso russo ampliou o conceito de gênero e 
adotou o romance para desenvolver sua teoria, partindo, assim, da literatura para seus estudos 
linguísticos e filosóficos. Bakhtin (1992) baseou-se na análise da estrutura composicional do 
romance – que ganhou status de obra de arte literária com a ascensão da burguesia – para 
estudar gêneros, dialogismo e polifonia. Segundo Machado (2005, p. 153), o teórico se 
interessou pelo romance porque “encontrou a representação da voz na figura dos homens que 
falam, discutem ideias, procuram posicionar-se no mundo”, afirmando que o gênero romanesco 
é o representante “maior da cultura letrada”. A estudiosa (2005, p. 153, grifo da autora) explica 
que, para o filósofo da linguagem, “quando se olha o mundo pela ótica da prosa, toda cultura se 
prosifica. A prosa está tanto na voz, na poesia, quanto na littera”. 
 O romance é considerado por alguns teóricos como a maior expressão narrativa de 
liberdade e de completude. É um gênero discursivo que envolve e abrange os outros gêneros e  

 
é o único gênero a evoluir ainda no meio de gêneros já formados há muito tempo. Ele 
parodia os outros gêneros, denuncia suas formas e sua linguagem convencional, elimina 
uns e integra outros em sua própria estrutura, reinterpretando-os e lhes dando uma 
outra ressonância (BAKHTIN apud ARAGÃO, 1985, p. 86-87). 

 
 Podemos afirmar que ele oferece inúmeros exemplos de situações experienciadas pelos 
personagens, que o leitor não conseguiria vivenciá-los concretamente durante sua vida. Com 
relação a isto, Cândido (1968, p. 54) assevera que o personagem “representa a possibilidade de 
adesão afetiva e intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificações, projeção, 
transferência etc. A personagem vive o enredo e as ideias, e os torna vivos”.  Segundo Bakhtin 
(1992, p. 279), todas as esferas das relações humanas têm sua comunicação e 
intercomunicação efetuadas por meio de enunciados relativamente estáveis (orais ou escritos). 
Esses enunciados são possíveis por meio da língua e podem ser concretos e únicos, além de 
fundirem, indissoluvelmente, três elementos: conteúdo temático, estilo e construção 
composicional. Estes elementos refletem as peculiaridades das enunciações, nas mais variadas 
esferas. É importante salientar que essas esferas não são estanques e, à medida que se 
desenvolvem, os gêneros também são ampliados e desenvolvidos. 

O drama tem uma estrutura composicional bastante específica, pois precisa oferecer 
fácil entendimento a quem vai utilizá-lo para representar, dirigir e produzir. É um texto que não 
apresenta narrador, mas oferece as didascálias para orientar os atores, diretores e produtores 
que pretendam levar o texto aos palcos; o nome dos personagens antes de suas falas; as 
divisões em atos e em cenas – não necessariamente utilizadas; o espaço representado no palco 
é definido também pelas didascálias; o tempo que compreende a época em que aconteceu a 
história, a duração da peça e o momento histórico em que a peça foi escrita. Assim, a estrutura 
composicional do texto dramático é clara e didática, de modo que uma pessoa que não tenha 
contato com este gênero poderá entendê-lo. Porém, para ser representado, esse gênero 
requisita de um espaço propício, o qual pode ser, inclusive, ao ar livre; além de direção, 
produção, ensaios, iluminação, recursos humanos e financeiros. Vale ressaltar que o drama 
pode, também, ser lido pelos atores, ocorrendo a oralização do texto escrito, que é chamada de 
leitura dramática. É uma estratégia bastante interessante para ser realizada em sala de aula 
como ferramenta para auxiliar no processo de letramento literário. Isto é reforçado por Prado 
(1968, p. 85) quando faz referência ao alto poder de persuasão que tem o teatro, pelo fato de a 
história ser mostrada em vez de ser contada. Ele afirma, ainda, que “sabem disso os 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 

ISBN: 978-85-88753-26-6  222200005555    

pedagogos, que tanta importância atribuem para o teatro infantil, como o sabiam igualmente 
os nossos jesuítas, ao lançar mão do palco para a catequese do gentio” (PRADO, 1968, p. 85). 
 Percebemos, então, que o uso dessa estratégia voltada para a educação não é recente, 
mostrando sua característica intrínseca de encantar, ensinar, persuadir e de materializar a 
literatura. E esta é capaz de proporcionar uma viagem ao imaginário, a ampliação de horizontes 
por meio dos conhecimentos que oferece, o desenvolvimento psicossocial do indivíduo e 
oportuniza a possibilidade de catarse por meio da projeção e do encantamento. Porém, esse 
indivíduo precisa conhecer essa arte com profundidade para encantar-se com ela e a escola 
tem possibilidade de realizar esse encontro do livro com o leitor. De acordo com Silva (1986, p. 
12), há a 

 
[...] necessidade de se criar uma sólida tradição científica na área da leitura, procurando 
superar o descaso na investigação e o nosso próprio atraso cultural. [...] os meus 
discernimentos históricos mais profundos, as direções mais críticas da minha práxis não 
surgiram ou surgem somente daquilo que ouvi ou vi, mas principalmente daquilo que li. 

 
 Muitas vezes a criança chega à escola com o gosto pela leitura já desenvolvido, pois tem 
pais leitores e/ou pais que incentivam a leitura. Neste caso, a escola precisa apenas dar 
continuidade ao processo e seguir apresentando a leitura como prazer, tendo o cuidado de não 
transformá-la em algo desagradável por meio de fichas de leitura, de resumos que apenas 
controlam se o aluno leu ou não. Quando isso acontece, muitos leitores ou prováveis leitores 
deixam de ler e tentam mascarar uma leitura que não foi realizada. 
 No EF II, percebemos que muitas crianças que eram leitoras no EFI passam a ser 
adolescentes que não leem. Acreditamos que isso ocorre por ser a adolescência uma fase 
bastante complexa, com muitas transformações físicas e psicológicas que podem desviar a 
atenção dos indivíduos para outros interesses. Porém, não é raro encontrarmos adolescentes 
que leem livros escritos em série e com muitas páginas, geralmente estrangeiros, mas não 
leem os livros indicados pelos professores. Assim, percebemos que boas estratégias possam 
transformar um trabalho entediante em prazeroso. É importante que o gosto do aluno seja 
valorizado e respeitado e que, aos poucos, seja introduzida a literatura canônica, dando-lhe a 
oportunidade de conhecer uma produção mais artística e apurada no que concerne à 
materialidade literária. Nesta perspectiva, Cosson (2014, p. 35) afirma que: 
 

[...] crescemos como leitores quando somos desafiados por leituras progressivamente 
mais complexas. Portanto, é papel do professor partir daquilo que o aluno já conhece 
para aquilo que ele desconhece, a fim de se proporcionar o crescimento do leitor por 
meio da ampliação de seus horizontes de leitura. 

 
 Dessa maneira, uma forma de desenvolver o letramento literário em alunos da escola 
básica seria conquistar sua atenção por meios agradáveis, lúdicos, desafiadores, diferentes de 
cobranças e obrigações. Propomos, assim, que o professor indique a leitura de um determinado 
livro aos alunos – que poderá ser escolhido por eles a partir de uma lista – e que já marque a 
data para o início das dramatizações da história lida. Temos a experiência de que, com um 
objetivo para a leitura, o ato de ler se torna mais instigante, pois durante esse processo, a 
imaginação do aluno trabalha a fim de buscar a melhor forma de apresentação. Com isso, sem 
que perceba, seu interesse pelo que está lendo vai crescendo, o que torna a ação prazerosa. É 
interessante, também, dividir a sala de acordo com o gosto e os interesses pessoais e realizar a 
escolha de um livro diferente para cada equipe. O resultado poderá ser bastante rico, pois ao 
oferecer a oportunidade para escolher variados gêneros (poemas, romances, dramas) e 
variados temas (ação, aventura, policial, terror, comédia, mistério, ficção, fatos reais), os alunos 
terão contato com leituras que talvez não escolhessem por não fazer parte de seu estilo de 
livro. Dessa forma, a turma conhece outros gêneros e temas e tem a probabilidade de ampliar 
seu gosto literário.  
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 Para escolher os livros que vão ser lidos, o professor poderá levar os alunos à biblioteca 
e além de sugerir títulos, pedir sugestões aos alunos para que haja cumplicidade no trabalho a 
ser desenvolvido. Como a leitura será feita extraclasse, é conveniente que o professor abra 
pequenos espaços durante suas aulas para que os alunos discutam o enredo da história, o que 
cada um leu até o momento e, no decorrer do tempo, quais papéis cada um vai desempenhar, 
quem ficará responsável pela direção, pelo figurino, pelo cenário, de maneira que haja espaço 
para todos e ninguém fique sem participar. Provavelmente nenhum aluno se sentirá mal por 
fazer algo que não gosta, pois tudo será acordado antes. Nessas reuniões, a interação entre os 
alunos pode privilegiar a leitura crítica da obra, dando margem a conjecturas e ao 
favorecimento de uma integração e coesão entre os alunos. Segundo Cosson (2014, p. 17),  
 

no exercício da literatura, podemos ser outros, podemos viver como os outros, podemos 
romper os limites do tempo e do espaço de nossa experiência e, ainda assim, sermos 
nós mesmos. É por isso que interiorizamos com mais intensidade as verdades dadas 
pela poesia e pela ficção. 

 
 Além disso, durante a apresentação pode suceder a catarse porque é um momento de 
ficção, em que se está interpretando outro e isso oferece segurança para o aluno-ator viajar 
para dentro de si e voltar revigorado. É como se a dramatização proporcionasse a magia de se 
tornar outro sem sair de si mesmo. Isso vale também para quem estiver assistindo, pois é 
bastante provável que haja momentos de identificação e isso pode favorecer o caminho para o 
enfrentamento de problemas internos. 
 Vale salientar que os prazos para leitura e as datas para ensaios e apresentações 
deverão ser combinados no momento da escolha do livro a ser lido. Não é necessário fazer a 
transposição do texto para o gênero dramático, mas se houver interesse, o professor deverá 
orientar como se faz. Essa é uma atividade lúdica para atrair o aluno para a leitura, por isso não 
há necessidade de decorar falas, podendo haver bastante improvisação e, caso os alunos 
queiram, poderão representar com os textos em mãos, realizando uma leitura dramática. Não é 
uma escola de atores, é o uso do teatro para estimular a leitura e não o contrário.  
 Caso haja interesse por parte do professor e dos alunos, as histórias poderão ser 
apresentadas para as demais turmas. Para isso, é importante que o professor converse com a 
direção e com seus colegas para combinar a entrada dos alunos nas outras salas. As 
dramatizações poderão ser realizadas de forma itinerante, de modo a visitar todas as turmas 
da escola. Antes de cada apresentação, é conveniente que um aluno leve o livro que vai ser 
dramatizado e que faça um pequeno comentário sobre a obra e sobre o autor, mas é 
importante mostrar concretamente a obra. Com isso, é provável que outros alunos se 
interessem e procurem pelo livro na biblioteca. Assim, quem já havia lido o livro, vê a mesma 
história por outra perspectiva e quem vai ler depois, poderá confrontar trechos em que tem 
uma percepção diferente daquela que viu os colegas representando, pois aquilo que é visto 
e/ou assistido soma-se às experiências internas, promovendo outras interpretações como se 
fosse um caleidoscópio.  
 As dramatizações poderão ser feitas a partir de qualquer texto que ofereça condições 
para ser representado, pois ao determinar que haverá uma apresentação após a leitura, o aluno 
geralmente fica estimulado a ler. Com relação à dramatização de livros, o professor pode se 
organizar para realizar uma por bimestre ou por trimestre. 
 É possível, também, trabalhar a construção composicional do gênero dramático e 
estimular os alunos a produzirem peças baseando-se nas leituras realizadas, adaptando-as ou 
criando novos enredos. É interessante que o texto seja produzido em equipes, mas nada 
impede que seja feita uma produção individual.  
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Proposta de abordagemProposta de abordagemProposta de abordagemProposta de abordagem da coletânea  da coletânea  da coletânea  da coletânea de crônicas de crônicas de crônicas de crônicas A cadeira do denA cadeira do denA cadeira do denA cadeira do dentistatistatistatista    
    
    Apresentaremos a seguir uma sugestão de trabalho utilizando a dramatização, a partir 
da sequência básica proposta por Rildo Cosson (2014) para o desenvolvimento de atividades de 
leitura com o livro A cadeira do dentista (2010), do escritor carioca Carlos Eduardo Novaes, 
publicado pela editora Ática. É uma proposta de trabalho que pode ser aplicada ao 9º ano do EF 
II. Essa sequência é composta por quatro passos: motivação, introdução, leitura e interpretação.  
 Na motivação, primeiro passo, o professor pode levar para a sala de aula uma música, 
um poema, uma ilustração ou qualquer gênero discursivo que esteja associado de alguma 
forma ao texto a ser estudado – com o intuito de preparar e estimular o aluno para realizar 
aquela leitura. Na introdução, segundo passo, o professor deve fazer uma breve apresentação 
do autor e da obra – mostrando, inclusive, capa, contracapa, orelha e outras informações 
esclarecedoras, as paratextuais – falando de sua relevância e do porquê de sua escolha. Na 
leitura, terceiro passo, o professor precisa acompanhar o aluno, esclarecendo suas possíveis 
dúvidas – Cosson propõe pausas especiais chamadas intervalos na realização dessa etapa. A 
interpretação, quarto e último passo, ocorre em dois momentos: um interior – que vai da 
decifração ao encontro do leitor com a obra, e outro exterior – a construção de sentido, quando 
o letramento literário realizado na escola se diferencia da simples leitura literária (COSSON, 
2014, p. 51-69).   
 Segundo o estudioso (COSSON, 2014, p. 29), cabe ao professor “criar as condições para 
que o encontro do aluno com a literatura seja uma busca plena de sentido para o texto literário, 
para o próprio aluno e para a sociedade em que todos estão inseridos”. Cosson (2014, p. 47) 
ainda ressalta que para aprender literatura é preciso passar por três aprendizagens: a 
experiência de mundo por meio da palavra – a central para o escritor; o embasamento 
histórico, teórico e crítico; e os frutos – saber e habilidade – que se adquirem por meio dela.  
 Sugerimos, em um primeiro momento, – o da motivação, especificamente – que o 
professor peça para os alunos lerem jornais impressos ou online e selecionarem notícias para a 
aula seguinte. Na aula combinada, os alunos falarão sobre as notícias e poderá haver uma 
discussão sobre a violência das cidades, que provavelmente será contemplada por essas 
notícias. A seguir, o professor comenta que muitas notícias se tornam gêneros discursivos 
chamados de crônicas, muitas vezes cômicos. Aproveita esse momento para explicar o gênero 
e apresentar algumas diferenças entre o gênero conto, porque este faz parte do planejamento 
de 9º ano e é comumente confundido com a crônica pelos alunos. 
 O passo seguinte será a introdução.  Para esse momento, poderá ser agendado um 
horário na biblioteca da escola – ou na biblioteca municipal – para que os alunos tenham uma 
aula de leitura. É importante que o ambiente esteja organizado para a recepção dos alunos, 
com iluminação e ventilação adequadas, livros dispostos sobre as mesas, possibilitando seu 
fácil manuseio. Nas mesas, deverão ter, também e principalmente, os livros de Carlos Eduardo 
Novaes. É muito comum as bibliotecas possuírem os livros desse autor em seu acervo, por ser 
contemporâneo, ter uma linguagem acessível e ser detentor de um estilo que comumente 
envolve os adolescentes, apesar de não restringir suas obras ao público infanto-juvenil.  
 Após algum tempo, depois de os alunos manusearem as obras e lerem alguns trechos, o 
professor poderá mostrar vários livros de Novaes, falar um pouco sobre ele – inclusive que é 
autor de crônicas – e mostrar as obras de sua autoria que fazem parte do acervo da biblioteca. 
Caso não haja livros dele, o professor poderá mostrar as capas e ler as resenhas por meio de 
um computador – na própria biblioteca ou no laboratório de informática da escola.  
 Em seguida, com um exemplar da coletânea – A cadeira do dentista – em mãos, o 
professor comentará que é uma compilação de crônicas escritas por Novaes ao longo dos anos 
trabalhando como cronista. Será interessante ler o sumário com o título dos vinte e cinco textos 
e pedir para que os alunos iniciem as leituras – entrando, assim, no terceiro passo sugerido por 
Cosson (2014). É importante estipular um prazo para que a leitura de todas as crônicas seja 
realizada. Como são textos curtos, trinta dias são mais que suficientes para o término, mas 
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sugerimos que a leitura da primeira crônica O Estripador de Laranjeiras seja realizada para a 
aula seguinte. 
 Como foi informado neste texto, Cosson (2014) sugere que o professor faça intervalos 
durante a leitura da obra para estimular os alunos. Assim, propomos como primeiro intervalo, 
que seja realizada a leitura do texto de forma dramatizada. Antes, porém, é essencial que se 
trabalhe o significado da palavra estripador e que as condições de produção da crônica sejam 
expostas à turma. A seguir, os alunos que quiserem participar ativamente da leitura devem 
escolher o personagem que vão interpretar e outro aluno deverá se encarregar da narração. 
Caso haja mais interessados para o mesmo papel, um sorteio poderá ser realizado. Inicia-se, 
então, a leitura. Provavelmente os alunos vão rir muito, pois embora seja uma história que 
aborde a violência e o perigo nas ruas do Rio de Janeiro, o autor conseguiu escrever de forma 
leve e muito engraçada. Ao terminar a leitura, propõe-se a dramatização. É um texto que requer 
muitos personagens, tanto ativos como figurantes, portanto é provável que a sala toda 
participe. Assim, define-se quem vai interpretar os papéis e realiza-se a dramatização na sala 
de aula, usando o texto.  
 Fazendo o primeiro intervalo desta forma, acreditamos que os alunos fiquem 
estimulados a ler as demais crônicas. Enquanto eles continuam a leitura em suas casas, o 
professor dá prosseguimento aos conteúdos elencados pelo planejamento, mas é importante 
que abra pequenos espaços durante algumas aulas para que os alunos falem sobre o que estão 
lendo e deem sua opinião a respeito. Nessas conversas, o professor poderá falar sobre o 
recenseamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e de sua importância, 
para que os alunos consigam compreender a décima primeira crônica A falta de senso do censo 
– assim como esclarecer quaisquer dúvidas que surgirem durante as leituras. Vale ressaltar que 
as crônicas não precisam ser lidas na ordem em que foram escritas, o aluno pode escolher a 
ordem de leitura de acordo com os títulos que mais lhe chamar a atenção.  
 Como segundo intervalo, mais ou menos após dez dias1 do início da leitura, propomos 
que o professor peça para os alunos levarem notícias, fotos e vídeos atuais do Rio de Janeiro e 
compararem com o conteúdo apresentado nos textos de Novaes. É um trabalho para ampliar a 
visão dos alunos sobre as condições de produção do espaço onde as histórias aconteceram – 
principalmente daqueles que moram em outros lugares, com outras realidades e não 
conhecem o Rio de Janeiro. É interessante, também, observar se a violência aumentou ou 
diminuiu com relação à época em que foram escritas as crônicas. 
 Após vinte dias do início das leituras, o professor poderá fazer o terceiro intervalo 
relacionado à crônica A cadeira do dentista, que deu o título ao livro. Pode-se abrir uma 
discussão sobre os motivos de tantas pessoas terem medo de ir ao dentista. Em seguida, 
sugerimos a exibição de dois documentários sobre a Odontologia mundial e brasileira, 
respectivamente: História da Odontologia e História da Odontologia no Brasil. Os vídeos são 
produzidos por adolescentes e acompanhados por ilustrações, fotos e músicas, portanto fazem 
parte do referencial apreciado pelos espectadores dessa faixa etária. Caso o professor prefira 
convidar um dentista para dar uma palestra aos alunos, também é bastante relevante. 
 Acreditamos que três intervalos para esse livro sejam suficientes. Chega o momento, 
então, da interpretação – interna e externa. A primeira foi realizada durante a leitura, pois é 
basicamente o trabalho de decodificação do texto que leva o indivíduo, gradualmente, a se 
inteirar da obra. Durante a leitura e as aulas, o aluno teve os momentos de discussão e os 
intervalos para lhe proporcionar conhecimentos imprescindíveis para o entendimento dos 
enunciados. Para Cosson (2014, p. 65): 

 
O momento interior é aquele que acompanha a decifração, palavra por palavra, página 
por página, capítulo por capítulo, e tem seu ápice na apreensão global da obra que 
realizamos logo após terminar a leitura. É o que gostamos de chamar de encontro do 

                                                           
1 O número sugerido aqui é para esta proposta de trabalho, mas é aleatório. Cada professor determinará quantos 
intervalos irá fazer e quando os fará, de acordo com o desenvolvimento de seu trabalho e de suas turmas. 
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leitor com a obra. [...] esse é o momento em que o texto literário mostra sua força, 
levando o leitor a se encontrar (ou se perder) em seu labirinto de palavras. [...] o texto 
literário é um labirinto de muitas entradas, cuja saída precisa ser construída uma vez e 
sempre pela leitura dele. 

 
 A interpretação externa é o momento em que os alunos falam sobre o que entenderam, 
é a “concretização, a materialização da interpretação como ato de construção de sentido em 
uma determinada comunidade. É aqui que o letramento literário feito na escola se distingue 
com clareza da leitura literária que fazemos independentemente dela” (COSSON, p. 65). 
Segundo o estudioso (2014, p. 66), na escola há um compartilhamento das interpretações 
individuais que leva os alunos a ampliarem seus sentidos e ganharem consciência de que 
fazem parte de uma coletividade que alarga os horizontes de leitura.  
 Deste modo, após as discussões sobre os textos lidos e sanadas possíveis dúvidas a 
respeito das condições de produção da obra, os alunos se dividirão em equipes e escolherão 
uma das crônicas para dramatizar. O número de alunos de cada equipe dependerá do texto 
escolhido, mas de qualquer forma, provavelmente sejam dramatizadas de quatro a cinco 
crônicas. Após alguns minutos de ensaio, os alunos poderão se apresentar na sala de aula. E, se 
houver consenso, as apresentações poderão ser realizadas nas outras salas – com prévio 
acordo entre direção e demais professores. Isso faz com que o compartilhamento seja mais 
abrangente e proporcione interação entre os estudantes, além de estimular a leitura do livro 
que está sendo apresentado e possivelmente de outros também. 
 Na medida em que o trabalho vai sendo aplicado, o professor poderá obter pistas do 
que poderá desenvolver em sala de aula a partir do que realizou até então. Provavelmente 
desejará trabalhar com produção de textos, a qual poderá envolver variados gêneros 
discursivos: notícia, drama, crônica, conto.  
 Sugerimos, ainda, como continuidade do trabalho, a leitura da peça A megera domada 
de William Shakespeare, pois, apesar de ter sido apresentada pela primeira vez em 1623, trata 
de um tema perene e, portanto, atual também. Além de ser um ótimo texto para introduzir a 
leitura canônica, pois é um clássico universal. Pode ser lida a própria peça – disponível na 
Internet – ou a obra traduzida e adaptada por Walcyr Carrasco, em 2009, publicada pela 
editora FTD, voltada para o público infanto-juvenil – comumente encontrada nas bibliotecas 
escolares.  Há, também, uma adaptação em prosa, de Hildegard Feist, publicada pela editora 
Scipione, no ano 2000. Para trabalhar a motivação e os intervalos, o professor poderá usar 
cenas da telenovela O cravo e a rosa, de Walcyr Carrasco e Mário Teixeira, apresentada pela 
Rede Globo, no ano 2000, baseada na peça de Shakespeare. O material está disponível na 
Internet. Há, também, um filme de 1967, de Franco Zeffirelli, com título homônimo ao da peça 
e o filme 10 coisas que eu odeio em você, de 1999, dirigido por Gil Junger que faz referência à 
peça, porém adaptado aos dias atuais e bem ao gosto dos adolescentes. 
 Sugerimos também que se façam dramatizações de excertos de obras clássicas e/ou 
atuais e de obras dramáticas de Martins Pena e Ariano Suassuna. Há, também, as peças O 
demônio familiar, de José de Alencar; O auto da barca do inferno, A farsa de Inês Pereira e O 
velho da horta, estas de Gil Vicente; e O Bem-Amado, de Dias Gomes, que poderão ser 
trabalhadas com os alunos.  
 
 
Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais    
    
    Acreditamos que a dramatização de textos possa estimular os alunos a ler e a integrar-
se com os colegas. Foi uma prática constante em nossos vinte e cinco anos de experiência 
profissional com o EFI e continua sendo realizada, agora, com o EF II e EM porque produz bons 
resultados. As aulas tornam-se mais interessantes e a maioria dos alunos se entusiasma com a 
leitura e a dramatização. Sempre trabalhamos nesta perspectiva, mas depois de conhecer a 
proposta de Rildo Cosson (2014), realizamos uma fusão e ampliamos nossa forma de 
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trabalhar, pois reconhecemos que a escola deva ser um lugar agradável e que o estudo, mesmo 
exigindo muito de professores e alunos, pode ser mais prazeroso.        
 Durante a realização dos trabalhos, percebemos que os alunos tornam-se mais 
animados e estimulados a participarem das atividades de leitura literária. É visível a satisfação 
que sentem e o contentamento consigo próprios, no esboço do sorriso, na autoestima elevada e 
no desejo de repetir a façanha. 
 A partir das sugestões dos autores apresentados neste trabalho, em especial, as de 
Rildo Cosson (2014), podemos afirmar que o trabalho é bastante relevante e que produz bons 
resultados, pois apresenta caminhos para desenvolver o letramento literário que, somados às 
experiências e idiossincrasias de cada professor, poderá proporcionar o estímulo à leitura, à 
escrita, à oralidade e, também, a empatia e reciprocidade entre os estudantes. 
 Assim, podemos concluir que novas estratégias de ensino devam ser introduzidas 
àquelas que o professor já conhece para oportunizar uma evolução crescente à educação. E 
acreditamos que o hábito de dramatizar os textos possa promover aulas mais prazerosas, com 
alunos mais confiantes, menos inibidos, porém com respeito aos colegas e a regras, pois para 
encenar um texto é preciso saber respeitar limites, os quais são incorporados ao dia a dia dos 
alunos por meio da prática constante dessa estratégia em sala de aula.  
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ADAPTAÇADAPTAÇADAPTAÇADAPTAÇÕES E INFLUÕES E INFLUÕES E INFLUÕES E INFLUÊNCIASÊNCIASÊNCIASÊNCIAS    

    
    

Ricardo Augusto de Lima1 (UEL) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: A internet, é óbvio dizer, ampliou a divulgação de obras literárias nas 
duas últimas décadas do século XX. Ela é, podemos afirmar, uma das grandes 
responsáveis pela popularidade alcançada por Caio Fernando Abreu (1948-
1996) no meio literário contemporâneo e das várias e diferentes abordagens 
que os estudos teóricos sobre sua obra. Nota-se, em grande parte de sua obra, 
uma relação estreita entre literatura e cinema, das quais destacam as 
incontáveis relações intertextuais existentes em seus contos e romances do 
autor e uma adaptação para o cinema de seu último romance, Onde andará 
Dulce Veiga? (1990) pelo diretor e amigo Guilherme de Almeida. Esta 
comunicação tem como objetivo analisar as ligações entre a literatura 
caiofernandiana e o cinema em seus vários aspectos, evidenciando a 
influência que um exerce sobre o outro, criando uma obra híbrida e 
intertextual.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: Caio Fernando Abreu; cinema; intertextualidade. 

 
 

Um dos traços mais frequentes na literatura contemporânea é o diálogo com outras 
manifestações artísticas, sejam elas clássicas ou modernas. O cinema, ao longo de todo o 
século XX, fixou-se como uma das linguagens que mais dialoga com a literatura, seja por meio 
de adaptações (ou traduções intersemióticas) de obras literárias para as telas, seja por meio da 
influência na linguagem da literatura e em seu conteúdo.  

A literatura de Caio Fernando Abreu mantém estreito diálogo com a chamada cultura 
pop. Referências diversas, desde músicas até filmes do cinema B, são encontradas em seus 
contos, peças de teatro e crônicas. O cinema talvez seja a principal fonte de inspiração além da 
própria literatura para o autor gaúcho. Caio incorporou em sua prosa traços da linguagem 
cinematográfica, assim como estratégias linguísticas que tornam seu texto algo de fácil 
visualização fílmica. Ao longo de sua vida, Caio não apenas foi ao cinema, como vivenciou-o. 
ajudou no roteiro cinematográfico de Romance (de Sérgio Bianchi, 1988) e no de Aqueles dois 
(de Sérgio Amon, 1985), além de aparecer com figurante no filme Perfume de Gardênia, de 
Guilherme de Almeida Prado (14992), mesmo diretor de Onde andará Dulce Veiga? (2007), que 
o ajudou na escrita do argumento do romance.  

Neste artigo, não se pretende fixar a análise em apenas uma adaptação fílmica ou obra 
em prosa, mas discorrer sobre a influência do cinema na obra caiofernandiana de forma 
ensaística, mostrando, com diversos exemplos, que esse pode ser considerado um dos traços 
da sua poética intertextual.  

Fabiano de Souza (2010, p. 32) chama atenção para a presença do cinema na obra de 
Caio Fernando Abreu, apontando que tal presença aumenta ao longo dos anos. “Se na 
coletânea de contos Inventário do irremediável (1970), e no romance de estreia Limite branco 
(1971), há pouquíssima relação com o cinema, em O ovo apunhalado (1975) já se detecta uma 
ligação maior”. A obsessão de Caio Fernando pelas atrizes divas, por certos diretores e trilhas 
sonoras é explícita em sua obra, que traz sempre, direta ou indiretamente, a influência e as 
leituras que o autor realizou no meio cinematográfico. O próprio autor declarou que utilizou “um 
                                                           
1 Bolsista CAPES.  
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processo que é de cinema: imaginar onde está a câmera, de que ponto de vista está sendo visto 
aquilo que acontece” (ABREU, apud SOUZA, 2010, p. 13). 

Entretanto, as primeiras impressões mais claras surgem na coletânea O ovo 
apunhalado. Visões futuristas, como robôs se tornando atrizes, personagens assistindo a filmes 
em casa, idas românticas ao cinema, a linguagem fílmica e a primeira alusão na obra 
caiofernandiana de um filme que influenciou, diretamente, sua obra. Trata-se de Vagas estrelas 
da Ursa, de 1965, de Visconti, do qual Caio cita a trilha sonora composta por Pino Donaggio na 
boca de uma personagem: “Io Che non vivo”.  Claro que o leitor precisa vincular a trilha ao filme 
para que a intertextualidade seja percebida. E, quando a relação é por fim mantida, o conto tem 
sua significação ampliada. 

Ora, um dos recursos estilísticos que caracteriza a obra caiofernandiana é  
 

[...] a comparação de uma faceta da vida com um aspecto relacionado ao cinema. Para 
descrever o seu bairro [no conto “Lixo e purpurina”], no inverno londrino, o escrito evoca 
o imaginário relacionado a um gênero específico: “Na esquina, a igreja com o cemitério 
do lado, cheio de lápides corroídas, é o perfeito cenário de um filme de terror”. (SOUZA, 
2010, p. 34).  

 
O texto citado pelo pesquisador é um dos vários exemplos que podemos encontrar 

nesse conto híbrido por si só. Misto de diário com conto, e notícia de jornal, e aforismos, e 
crônica, e monólogo, ele se impõe na coletânea Ovelhas negras, de 1995. Entende-se, pois, que 
uma linguagem suplementa a outra, não sendo uma adaptação da outra. Ora, “à medida que se 
revelam as relações entre elementos de um sistema com elementos de outros sistemas, aquele 
deixa de ser um sistema em si e passa a fazer parte, como um subsistema, de um sistema 
maior” (KOTHE, 1981, p. 149).  

O hibridismo encontrado na obra de Caio Fernando Abreu mostra como o sistema 
literário dialoga e é influenciado pelos sistemas cinematográfico e dramático, criando, assim, 
uma obra de intensas características contemporâneas. Tais sistemas são necessários pois, 
assim como as vanguardas surgem para dar suporte a uma nova expressão artísticas, se fez 
necessário o surgimento de novos meios para expressar sentimentos, sensações, opiniões e 
testemunhos do momento contemporâneo. O homem, mais do que nunca fragmentado, 
fragmenta seu discurso de forma muitas vezes extremas, a fim de buscar, com isso, a 
expressão mais exata ou fiel. 

A intertextualidade que surge naturalmente em todo texto literário corrobora para o 
diálogo com as técnicas narrativas, temas, músicas e pessoas do cinema.  

 
O cinema, como as outras linguagens ricas, ao contrário, é profundamente aberto a 
todos os simbolismos, a todas as representações coletivas, a todas as ideologias, à ação 
das diversas estéticas, ao infinito jogo das influências e filiações entre as diferentes 
artes e as diferentes escolas, a todas as iniciativas individuais dos cineastas 
(“renovações”), etc. (METZ, 1980, p. 41) 

 
Assim, retoma-se o próprio conceito de transtextualidae genettiano, pois o movimento 

que ocorre aqui é intertextual e arquitextual, visto que o conceito é ampliado ao considerar as 
várias mídias e linguagens envolvidas no processo. Desta forma, interessa-nos o termo 
intermidialidade como elo entre os conceitos de Genette. 

Para Müller (2007, p. 78),  
 

[...] literatura e cinema devem ser entendidos como mídias que se interrelacionam de 
modos diversos, dentro de um universo midiático bastante amplo, que inclui mídias 
diversas, como a tradição oral, a canção popular, o rádio, a imprensa escrita, a televisão, 
as artes visuais, a internet, o videogame, etc. 
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Percebe-se que a maioria das mídias citadas por Müller tem influência na obra de Caio 
Fernando Abreu.  

Para exemplificar tais afirmações, sigo com trechos de obras diversas de Caio Fernando 
que mostram os vários usos do cinema. 

Muitas vezes o cinema com o objetivo de comparação, dispensando, assim, a descrição: 
“Não consegui mais ver nele aquele menino recém chegado de Firenze, que apareceu na nossa 
antiga casa de Olympia com os olhos grandes e limpos, parecidos com os de Rita Hayworth.” 
(ABREU, 1995, p. 125); ou ainda: “Fui rever Midnigth Cowboy depois da escola. Já havia visto no 
Brasil, mas naquela época era pura ficção. Agora não, parecia minha própria vida, só um pouco 
piorada” (ABREU, 1995, p. 126). 

Nomes de filmes e pessoas relacionadas ao cinema podem servir de signos que 
responderiam certas questões, ou não, como é o caso do filme Infâmia (The Children's Hour, 
1961), com Shirley MacLaine e Audrey Hepburn, que é citado no conto “Aqueles dois”, do livro 
Morangos mofados, de 1983. A narrativa, bem conhecida, é dúbia em relação à sexualidade 
dos dois personagens centrais, Raul e Saul, que acabam sendo despedidos devido a essa 
desconfiança. O filme, baseado na peça teatral de Lillian Hellman, mostra uma aluna que acusa 
duas professoras de serem lésbicas, o que conduz ao final trágico. Explicitamente o filme e o 
conto narram a mesma situação: o preconceito baseado na desconfiança e na não aceitação. 

Enquanto estilo de linguagem, o cinema será influência forte na prosa caiofernandiana. 
O ritmo do conto “Além do ponto” deixa explícito isso: 

 
[...] não queria que que que que ele pensasse que que que que eu andava bebendo, eeee eu andava [...] eeee fui pensando 
também que que que que ele ia pensar que que que que eu andava sem dinheiro [...] eeee eu andava [...] eeee eu não 
queria que que que que ele pensasse que que que que eu andava insone, eeee eu andava [...] eeee pensasse que que que que eu 
andava relaxando [...] eeee eu andava [...] talvez eu não quisesse que que que que ele soubesse que que que que eu 
era eu, eeee eu era (ABREU, 2005, p. 46, grifo nosso). 

 
Os recursos retóricos grifados possibilitam ao leitor sentir a realidade do personagem. 

Ao utilizar o recurso da repetição das palavras e conjunções, o narrador fornece movimento ao 
texto, garantindo certo grau de teatralidade ou de sensação de observação. Recurso mais 
cinematográfico que teatral aparece no conto “A verdadeira estória/história de Sally Can Dance 
(and The Kids)”, de Pedras de Calcutá: 

 
Sally vem caminhando por uma avenida deserta. Está amanhecendo. Não há 
automóveis, nem ninguém mais, exceto Sally. Ela vem devagar, jeans arremangados até 
o joelho, cabelo em rabo de cavalo, camisa ajedrez, descalça, um tamanco em cada 
mão. Detém-se para observar melhor algo dentro de uma lata de lixo. Neste momento, 
por trás da mesma lata de lixo, aparece a cara de um cachorro buldogue. Sally recua. O 
buldogue encara-a fixamente. Sally não faz nenhum movimento brusco. Seus olhos se 
esgazeiam, seus lábios fremem nos cantos. O buldogue continua saindo por trás da lata 
de lixo [...] (ABREU, 1996, p. 119).  

 
Aqui também se revela outro ponto no qual o cinema influencia a linguagem de Caio 

Fernando: aquele no qual se coloca o protagonista como observado por uma câmera. A 
descrição segue o esquema de roteiro fílmico.  

Essa linguagem empregada por Caio possibilita a fácil adaptação de contos seus para o 
cinema e o teatro, visto que a própria linguagem corrobora para uma visualização mental da 
cena descrita. Dentre os textos adaptados, podemos citar “Sargento Garcia”,  levado para o 
cinema em forma de curta-metragem em 2000 sob direção de Tutti Gregianin; “Aqueles dois”, 
dirigido em Sérgio Amon em 1985; “Dama da noite”, em 1999, dirigido por Mário Diamante; 
“Por uma avenca partindo”, que gerou o curta Avenca, dirigido por Alessandra Sampaio e 
Raphael Borges em 2006; “A visita”, dirigido de Gilberto Perin, em 2007; “Linda, uma história 
horrível”, dirigido por Bruno Gularte Barreto, em 2013, entre outros. 
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Os exemplos são vários. As referências ao cinema que o autor gaúcho inclui em sua 
obra garantem a ela um diálogo íntimo com a sétima arte superior a outras artes, com exceção 
da própria literatura, que ecoa nos contos e romances de Caio Fernando de forma absoluta. 
Entretanto, o cinema encontra ali refúgio e se torna ele próprio refúgio para os personagens. 
Além disso, em diversas vezes, o cinema surge como forma de metáfora ou diálogo intertextual, 
promovendo uma ampliação semântica do texto e/ou da situação diegética. Assim, contos das 
coletâneas O ovo apunhalado (1975), Pedras de Calcutá (1977), Morangos mofados (1982) e 
Os dragões não conhecem o paraíso (1988), além da novela “Pela noite” de Triângulo das águas 
(1983), as peças de teatro, principalmente Zona contaminada (primeira versão de 1977) e O 
homem e a mancha (1994), e inúmeras crônicas e cartas apresentam tais referências. 

 Para melhor organizar o objetivado neste artigo, me prendo ao romance Onde andará 
Dulce Veiga?, pois encontramos nele todos os exemplos de usos acima citados. 
  
 
O encontro do romance com o filmeO encontro do romance com o filmeO encontro do romance com o filmeO encontro do romance com o filme    
 

Um homem sem nome, jornalista e escritor frustrado, recorda, dentro das miudezas de 
sua vida, de uma cantora que fez muito sucesso e que há muito não dava notícias. 
Misteriosamente, ela havia desaparecido. Não se passam muitas páginas até o leitor perceber 
que a busca do jornalista por Dulce Veiga é metáfora para a busca de uma identidade dele 
próprio: sem nome, sem amor, soro-positivo, sem futuro.  

 
Ele vai buscar se livrar pouco a pouco do mundo das imagens. As referências a estrelas, 
filmes, a sensação de ser filmado vão desaparecendo. No entanto, o último capítulo, o 
encontro com Dulce Veiga, se não é filtrado diretamente pelas poses e artifícios de uma 
diva da canção, tudo parece filtrado por outra luz [...]. Os capítulos se tornam curtos e 
poéticos. O cotidiano se faz sublime e, na despedida, Dulce aparece de branco, envolta 
em luz. Será que mesmo o sublime aqui não mantém os clichês da cultura de massa, a 
estética B, evocada no subtítulo do romance? [...] Ela atua como diva recolhida, afastada 
do seu público, mas ainda assim uma diva. O filme continua também apesar do desejo 
da vida simples, história simples, da experiência concreta (LOPES, 2002, p. 221-2). 

 
O romance, que leva o subtítulo de “romance b”, é dedicado ao cineasta Guilherme de 

Almeida Prado, amigo de Caio. Guilherme lembra, no lançamento do longa-metragem de 2007, 
que a ideia do romance surgiu de uma crônica publicada por Caio em 1987 no Estado de S. 
Paulo, “Onde andará Lyris Castellani?”. Trata-se de uma atriz que, na década de 1960, atua em 
poucos filmes e, depois, desaparece. Guilherme de Almeida Prado pede para Caio Fernando 
escrever um roteiro com aquele tema, mas o escritor já estava trabalhando em algo parecido, 
desde 1983, mas em forma de romance. Os dois passam então a trabalharem juntos em um 
filme totalmente contemporâneo sobre a geração dos anos 1980 e aquilo que viviam no 
momento pós-Aids (PRADO, 2005 apud SOUZA, 2010, p. 61).  

O roteiro fica pronto, mas não se consegue financiamento para a produção. A partir 
disso, Caio Fernando decide finalizar o argumento como romance. Essa é uma das 
características que possibilita a ligação do romance com o cinema. 

Outro ponto é o personagem de Dulce Veiga: inspirada em um personagem do filme A 
estrela sobe, de Bruno Barreto, de 1974. Nele, Odete Lara interpreta uma cantora lésbica 
chamada Dulce Veiga. Devido a essas e outras relações, Denílson Lopes (2002, p. 226-7) 
afirma que 

  
O romance de Caio é um elo entre os pastiches e as metaficções que saturaram os anos 
80 e o desejo de narrativas simples, despojadas de referências explícitas. Não se trata 
de fascínio vazio, mas de uma busca desesperada de sentido e afeto em um mundo 
empobrecido.  
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 O romance revela todos os aspectos que levantamos até agora, desde o protagonista 
sendo observado por uma câmera imaginária até as referências formais com o texto de um 
roteiro fílmico. Vejamos. 
 Logo no início do romance, o protagonista se apresenta sozinho. 

 
Acendi um cigarro. E não tomei nenhuma dessas atitudes dramáticas como se em algum 
canto houvesse sempre uma câmera cinematográfica à minha espreita. Ou Deus. Sem juiz 
nem plateia, sem close nem zoom, fiquei ali parado no começo da tarde escaldante de 
fevereiro, olhando o telefone que acabara de desligar (ABREU, 2003, p. 11).  

 
 Essa sensação de ser filmado, paralela àquela de estar filmando a realidade com o 
olhar, vai permear todo o romance, como mostra alguns exemplos a seguir: 

 
Perdera o vício paranoico de imaginar estar sendo sempre filmado [...]. A claquete bate. 
Deus vira mais uma página de seu infinito, chatíssimo roteiro [...]. Eu estava irritado com 
aquela cena em câmera lenta & closes nos olhos reminiscentes. [...] e como se meus 
olhos embaçados, não sabia de quê, dessem um zoom de aproximação no papel, antes 
de me afastar li os versos agora machados. [...] Eu também fazia parte daquela cena. 
Qualquer movimento, o filme andaria. [...] Não ouvi a resposta de Leda. A nefasta 
verdade. Ou a câmera parada num rosto impenetrável, narinas frementes: cenas do 
próximo capítulo. [...] fiquei olhando os viadutos. Na calçada oposta, em câmera lenta [...] 
(ABREU, 2003, p. 12-3; 37-8; 48; 79; 82; 132). 

 
 As referências diretas a filmes, diretores, atores e atrizes é vasta. Dentre eles, Pedro 
Almodóvar, Manuel Puig, Metrópolis, Taxi Driver, Gilda, Rita Hayworth, Blade Runner, Meryl 
Streep, Último tango em Paris, Rupert Everett, Dancing with a stranger, Grace Kelly, Mel Gibson, 
Daryl Hannah, Paul Pretiss, Carmen Maura, Shelley Duval, Woddy Allen, Tom Seleck, Quentin 
Tarantino, Marilyn Monroe, Jayne Mansfield, Debora Kerr, Audrey Hepburn, Jane Fonda, Diane 
Keaton, Vanessa Redgrave, Michele Pfeifer, Isabela Rosselini e Débora Bloch, só para citar 
alguns. 
 Outa técnica cinematográfica assumida no romance é a oscilação de espaço. Um 
exemplo: em certo momento, o personagem-narrador está conversando com um vizinho 
quando, pela janela, ele avista na rua alguém que se parece muito com Dulce Veiga. Assim, a 
partir do olhar do protagonista, o leitor tem acesso a esse outro espaço da narrativa. 
 Essa alternância no foco narrativa é similar a outra técnica incorporada: o uso 
intencional da luz.  

 
É interessante perceber que o uso da luz revela um olhar quase sempre filtrado em 
relação aos objetos e aos seres: reflexos, enquadramentos, distorções, sombras 
influenciam o modo de ver do narrador, mais uma vez propondo um diálogo com o 
cinema dos anos 1980 (SOUZA, 2011, p. 76). 

 
 Fabiano de Souza cita como exemplo o seguinte trecho do romance: 
 

Por trás das lentes escuras dos óculos, contra a luminosidade do sol das duas da tarde, 
enquadrada pelo retângulo da porta do edifício, cortada pelo reflexo na lataria dos 
automóveis lá fora, do fundo do corredor onde eu estava pensei primeiro que a silhueta 
era de mulher (ABREU, 2003, p. 45). 

 
 Para Souza (2011, p. 76), “quando o protagonista vê Jacyr(a) travestido(a), ele enumera a 
quantidade de ‘bloqueios’ entre ele e a imagem”. Enfatizamos: a luz será um fator sempre 
presente na obra caiofernandiana. No próprio romance Onde andará Dulce Veiga? é narrado um 
caso amoroso entre o protagonista e um homem chamado Pedro. A luz será fator determinante 
no encontro e descrição do relacionamento entre os dois, do começo ao fim, quando a escuridão 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  222211117777    

volta a tomar conta da casa. Entretanto, a luz que enfatizamos aqui é aquela que forma 
enquadramentos, cenas, atravessa vidros para revelar cenários, cenas, pessoas, geralmente 
acompanhada pelo foco de visão do protagonista. 
 Para finalizar, como lembra Fabiano de Souza (2011, p. 78), Onde andará Dulce Veiga? 
“transborda a referência inicial ao imaginário B – até porque durante o romance, vários filmes 
não citados surgem na mente do leitor”.  
 Pensado pelo e com o cinema, podemos dizer que Onde andará Dulce Veiga? finaliza 
um ciclo de criação ao ser lançado no cinema em 2007, com Maitê Proença no papel principal. 
 O longa-metragem acomete a certos desvios que soam incoerentes com a criação 
romanesca, e só acentuamos isso devido ao processo de criação do texto literário, como já foi 
assinalado. Um exemplo disso é o personagem protagonista, anônimo no romance, mas que no 
filme ganha o nome de Caio. 
 Homenagem? Apelo para a autoficção presente no romance? Não há como responder. 
Porém, o protagonista se constrói (na pessoa do ator Eriberto Leão), como um jornalista 
heterossexual recém-contratado que recorda de Dulce Veiga ao entrevistar uma banda que 
gravou o maior sucesso da diva. Trata-se da banda Márcia Felácio e As Vaginas Dentadas 
(Carolina Dieckmann e Cia.). 
 Momentos-chave da homoafetividade do romance são ignorados, como o passado e sua 
relação amoroso-sexual com Pedro, origem do vírus HIV, embalada pelo bolero cubano de Bola 
de Neve; e o amigo de redação Filemon, que flerta com o protagonista no romance. Assim,  
 

Mais do que diminuir o papel da homossexualidade, o que Guilherme de Almeida Prado 
fez foi reduzir os conflitos que espocam aqui e ali nas páginas do romance – Patrícia [par 
romântico de Márcia], por exemplo, assume mais uma função (uma “escada” no jargão 
cinematográfico) do que propriamente um personagem com vontades próprias. Mas esta 
postura tem uma razão de ser. Ao concentrar seu foco no triângulo Caio-Márcia-Dulce, o 
diretor criou uma situação sintética que serve como uma luva para explorações formais. 
Ao mesmo tempo, este minimalismo dramático não deixa de trazer à tona certos 
arquétipos da condição humana, pois evocam Édipo, Electra e outras figuras trágicas e 
perenes (SOUZA, 2011, p. 150). 

 
 Fabiano de Souza (2011), ao analisar o filme, aponta traços do que seria não um filme 
fiel ao romance e à história nele narrada, mas sim uma experimentação cinematográfica que 
seria, a priori, objetivo do argumento de 1987 de Guilherme de Almeida Prado e Caio Fernando 
Abreu. As dezenas de referências assinaladas por Souza mostram como o filme dialoga com a 
história do cinema desde a primeira cena, quando Lídia (Júlia Lemmertz) faz as malas para 
deixar Caio (no romance, Lidia é apenas nomeadas sem caracterização ou descrição: o 
protagonista sente saudades dela como sente de Pedro). Enquanto a mulher faz as malas e diz 
duas vezes cada frase de maneira teatralizada, “Caio ouve quieto, passando a mão pelos lábios, 
imitando a atuação de Jean-Paul Belmondo, em Acossado (A bout de soufle, 1960), de Godard” 
(SOUZA, 2011, p. 150). 
 Em suma, podemos dizer que  

 
a cena salienta que Guilherme de Almeida Prado usa preponderantemente duas 
estratégias formais no filme: a utilização e a subversão do cinema clássico, mais 
especificamente o policial; e a apropriação de técnicas do cinema moderno, 
principalmente aquele calcado na tradução ambígua da subjetividade dos personagens 
– nesse sentido, a paisagem abstrata que a certa altura preenche a janela, feita com 
riscos de animação, é a expressão do sentimento confuso do ser abandonado, alguém 
que será salvo por um telefonema e um emprego (SOUZA, 2011, p. 151). 

  
É nítida a preocupação com a estética do filme, que convive com uma estrutura 

baseada no cinema noir. Como conclui Souza (2011, p. 165), “dentro da oscilação entre o 
cinema policial e a construção poética dos labirintos da subjetividade, Onde andará Dulce 
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Veiga? é um filme sobre cinema”. A metalinguagem é, assim, incorporada ao enredo de forma 
natural, seja por meio de videoclipes, teatro, novela literária ou do próprio cinema, geralmente 
acompanhada por algum recurso intertextual. Ao propor esse diálogo, o filme propõe um 
discurso crítico, que abre “o imaginário do espectador para a busca de afinidades entre o filme 
de Guilherme de Almeida Prado e diversas manifestações cinematográficas” (SOUZA, 2011, p. 
166), das quais a mais forte seja, sem dúvida, com Alfred Hitchcock.  

De um filme contemporâneo, Onde andará Dulce Veiga? se tornou um filme sobre a 
década de 1980 e suas influências pop e cinematográficas. Devemos tomá-lo não como uma 
obra fílmica baseada em um romance, mas como uma matéria audiovisual que finaliza um 
projeto iniciado a partir de uma crônica e ampliado em um romance. Desta forma, podemos 
conceber que o filme de Guilherme de Almeida Prado seja uma obra autônoma que conta com 
uma coautoria, embora póstuma ou memorialística, de Caio Fernando Abreu.  
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Aline Scarmen Uchida (UEM) 
Nara E. Ribeiro da Silva (UEM) 

Orientadora: Liliam Cristina Marins Prieto (UEM)  
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Este trabalho, de cunho analítico, tem como objetivo principal 
analisar de que forma o espaço pode interferir na construção da personagem 
Coraline no texto literário Coraline (2002), de Neil Gaiman, e em sua tradução 
intersemiótica para o cinema Coraline e o Mundo Secreto (2009), dirigido por 
Henry Selick. De maneira específica, este estudo objetiva mostrar como as 
cores dos ambientes principais, assim como a caracterização da casa em que 
a protagonista habita, influenciam no agir e pensar de Coraline, tanto no 
texto/meio de partida quanto no texto/meio de chegada. Para tanto, parte-se 
do pressuposto de que o espaço pode conferir nova significação ao 
comportamento e à identidade das personagens em ambas as obras. Dessa 
forma, serão discutidos alguns conceitos sobre personagem e espaço 
(BACHELARD, 1978; DIMAS, 1987), aliados às teorias da tradução (DERRIDA, 
2005; IEDEMA, 2003; JAKOBSON, 1969).   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: espaço; personagem; tradução intersemiótica. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

Neste artigo, será proposta uma discussão sobre como o espaço (onde a personagem 
protagonista do livro Coraline, de Neil Gaiman (2002) habita e interage) pode influenciar em 
sua caracterização psicológica tanto nesse meio quanto no filme Coraline e o Mundo Secreto 
(2009), de Henry Selick. Para tanto, será traçada uma análise comparativa entre filme e livro, 
levando em consideração suas características e públicos-alvo. Dessa forma, teorias 
relacionadas à tradução intersemiótica serão apresentadas, assim como concepções sobre a 
importância do espaço e suas funções na narrativa, as quais contribuem para a formação da 
personalidade das personagens envolvidas. 

Por isso, é importante ressaltar que, para Massaud (2007), o espaço é determinante na 
análise literária, pois este não serve somente como pano de fundo onde a ação ocorre, mas 
também é uma projeção das personagens ou local ideal para o desenvolvimento do conflito, 
pois participa da tensão pela qual as personagens passam. A mesma importância tem o espaço 
dentro da narrativa fílmica, pois o diretor, ao criar o ambiente no qual as personagens estão 
inseridas, procura fazê-lo de modo a se aproximar da realidade para que o envolvimento do 
espectador com o filme seja maior. De acordo com Freitas (2008), todas as características do 
cinema, como o movimento, a riqueza de detalhes e a forma como a realidade é mostrada 
abrangem dois níveis: a redefinição do espaço e a construção do tempo. No primeiro grupo, há 
os espaços que abrangem as construções físicas, pois referem-se a elementos simples; e 
espaços que expõem as características dos personagens, devido à forma como foram 
montados durante o filme.  
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Nesse artigo, o enfoque será para esse elemento, ou seja, o espaço, levando em 
consideração as teorias de tradução, uma vez que a leitura do diretor reinterpreta o que foi 
proposto pelo texto/meio de partida, que está, por sua vez, localizado em um contexto social e 
cultural. Pode haver, assim, uma tradução para o contexto atual onde se encontra a obra hoje. 
Nesse sentido, as traduções intersemióticas para o cinema, ao proporem uma nova forma de 
leitura, incorporando elementos de um contexto mais recente, atraem significativamente o 
interesse do público e tornam-se cada vez mais populares, o que justifica a relevância desse 
trabalho. 
    
    
Tradução IntersemiTradução IntersemiTradução IntersemiTradução Intersemióticaóticaóticaótica: : : : algumas considerações teóricasalgumas considerações teóricasalgumas considerações teóricasalgumas considerações teóricas    

    
Jackobson (1969) divide os estudos da tradução em três formas: tradução interlingual 

(entre duas línguas diferentes), intralingual (dentro da mesma língua) e tradução intersemiótica 
(entre meios semióticos distintos). Dessa forma, pode-se definir a tradução intersemiótica como 
um ato de transportar um determinado sistema de signos para outro sistema semiótico, como 
a transposição de signos verbais para signos visuais no caso da tradução de livros para o 
cinema. 
 Tradução intersemiótica é o termo escolhido por Jackobson para descrever o processo 
acima descrito, enquanto Clüver (2006, p. 17) opta por classificá-lo como “intermidialidade”, ou 
ainda, “adaptação/texto intermidiática(o)”. Segundo Clüver (2006), tal definição dá-se por “dois 
ou mais sistemas de signos e/ou mídias de uma forma que os aspectos visuais e/ou musicais, 
verbais, cinéticos e performativos dos seus signos se tornam inseparáveis e indissociáveis”. 
 Já Hutcheon (2011) usa o termo “adaptação”, o qual, muitas vezes, pode conferir a ideia 
de uma produção mais “livre” por parte do tradutor se comparado ao termo “tradução”, que 
relacionaria o termo ao processo de obter uma “fidelidade linguística” maior. Porém, neste 
estudo, não há pretensão de discutir a valoração e/ou (in)existência de “fidelidade” nas 
produções analisadas. Por esta razão, a expressão “tradução intersemiótica” será utilizada no 
texto (ao invés do termo “adaptação”). 
 A questão da “fidelidade” sempre foi tema de discussão no campo dos estudos da 
tradução e é ainda um assunto muito recorrente se levado em consideração o senso comum. 
Para evitar um julgamento de valoração, Diniz (2005) e Vermeer (1989) propõem a 
relativização desse termo, uma vez que é ilusório pensar em uma fidelidade à língua ou à 
essência do texto de partida durante o processo tradutório; o que pode haver seria uma 
fidelidade quanto ao objetivo de determinada tradução, afinal, toda tradução deve levar em 
consideração o “por quê”, o “para quê” e o “para quem” se traduz. Assim, qualquer texto 
traduzido é uma produção e não uma mera cópia do texto de partida, já que este é produzido 
segundo sua finalidade e seu público receptor. 

Não existe uma questão valorativa entre o texto/meio de partida e o texto/meio de 
chegada, pois sabe-se que cada meio semiótico apresenta características intrínsecas que, 
juntamente à leitura do diretor e produtores, podem influenciar a forma com que os 
personagens são caracterizados, assim como a construção do espaço na narrativa.  
 Diniz (2005) acredita que uma produção cinematográfica baseada em um texto literário 
o enriquece, não por ser melhor ou mais valiosa do que o texto de partida, mas exatamente por 
proporcionar diferentes possibilidades de leitura e interpretação para públicos também 
diversificados.Para a teórica, a narrativa está presente em diferentes meios e não há perda de 
significado quando uma obra passa de um meio para o outro, uma vez que o sentido será 
construído de acordo com as escolhas feitas e com os recursos disponíveis em cada meio. 

Portanto, ao comparar meios semióticos distintos não deve-se analisar a equivalência 
(para que não haja desvalorização de nenhuma das produções), mas as questões extra-textuais 
que valorizam a forma como os meios são construídos e quais as práticas de leitura 
proporcionadas por cada um deles. 
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A importância do espaço na narrativa literária e fílmicaA importância do espaço na narrativa literária e fílmicaA importância do espaço na narrativa literária e fílmicaA importância do espaço na narrativa literária e fílmica    
 

O espaço é tão importante quanto os demais elementos presentes na narrativa, seja 
esta literária ou fílmica, pois ele é capaz de complementar a caracterização de personagens, o 
foco narrativo e o tempo. Segundo Dimas (1987), dentro da trama, o espaço deixa de ser 
apenas uma extensão territorial e passa a ser uma chave para a compreensão do enredo e do 
personagem, pois não se trata apenas de um lugar, mas de algo repleto de ideologia, história 
de quem o habita, lembranças e cultura.  

Há uma razão para que cada elemento esteja presente na narrativa literária, já que 
todos eles fazem parte das escolhas do autor e, por sua vez, desempenham um papel, assim, 
pode-se dizer que o espaço possibilita ao leitor compreender melhor o personagem quando o 
situa em um contexto sócio-econômico, quando expressa sentimentos e faz transparecer as 
características psicológicas por meio de formas, padrões e cores escolhidas e dispostas de 
determinada maneira. 

Mesmo nos casos em que há ilustrações nas narrativas literárias, o papel do leitor na 
construção do espaço não será menor, porque ele se baseará nas descrições espaciais trazidas 
no livro, nas imagens visualizadas e também na sua experiência de mundo. Ou seja, embora as 
ilustrações presentes na narrativa possam, de certa maneira, induzir o leitor a formar espaços 
mentalmente, todas as leituras e o conhecimento prévio do leitor é que serão responsáveis pela 
construção de tal espaço durante a leitura, complementando o que é trazido pelas ilustrações. 

Com relação ao cinema, Freitas (2008) afirma que todo e qualquer espaço fílmico 
produzido estabelece uma relação com os atributos psicológicos das personagens (que 
modificam aqueles espaços). A justaposição dos espaços (comandada pelo tempo do filme) e a 
própria carga da história resultam em uma experiência temporal semelhante ao modo como 
sentimos o tempo na realidade. Cada aspecto escolhido para a produção de uma narrativa 
fílmica (e o espaço é um deles) cria uma identificação do filme com a realidade por parte do 
espectador e aproxima a obra do público. 

Narrativa, personagem e espaço são responsáveis pela construção da trama, de forma 
que não é possível dizer que algum elemento seja mais importante do que outro.Mesmo que 
estes estejam presentes em meios e recursos distintos, são determinantes para a trama e 
personagens, independentemente se estes se encontram em uma narrativa escrita ou fílmica. 
Ademais, como será visto na análise de Coraline, pode-se afirmar que existe uma relação 
intimamente ligada entre personagem e espaço: a partir da presença de um compreende-se 
melhor a presença, o papel e as características do outro e, por isso, faz-se necessário entender 
a função desempenhada pelo espaço dentro do meio em questão. 
    
    
O espaço de O espaço de O espaço de O espaço de CoralineCoralineCoralineCoraline na tela e na página na tela e na página na tela e na página na tela e na página    
    

Coraline, de Neil Gaiman, foi escrito e publicado em 2002 e conta a história de Coraline, 
uma garota que se muda para uma grande casa antiga, na qual havia outros moradores nos 
outros andares da casa. No andar abaixo do de Coraline, moravam duas ex-atrizes, já senhoras 
naquele momento, Miss Forcible e Miss Spink, juntamente com seus cachorros. No andar de 
cima quem residia era o Mister Bobo, um senhor Esloveno ou Romeno (ninguém sabia ao certo 
sua nacionalidade) que sempre dizia ter ratos de circo em sua casa. Um dia, impedida de sair 
para brincar pela chuva e por sua mãe, Coraline decide explorar sua casa nova, anotando 
quantas janelas e portas havia na casa. Em certo momento, ela encontra uma pequena porta 
de madeira, que estava trancada. Ao pedir para que sua mãe a destrancasse, ela descobre que 
a porta revela uma parede de tijolos. No dia seguinte, Coraline vai visitar seus vizinhos. O 
primeiro, Mr. Bobo, diz à garotinha que seus ratos de circo tinham um recado para ela: “Não 
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ultrapasse a porta.1”. Depois, a garota visita a casa das duas senhoras ex-atrizes, que servem 
um chá para Coroline. Miss Spink, que lê o futuro nas folhas de chá,revela a Coraline que a 
jovem corre perigo. Mesmo sem saber do que tratava, a garotinha não se importa muito e volta 
para casa. Ainda entediada, pois seus pais estavam muito ocupados com o trabalho, Coraline 
decide abrir novamente a pequena porta de madeira. Porém, desta vez, ao abrir, se depara com 
um longo corredor que a transporta para uma casa muito parecida com a sua. A primeira 
diferença notada por ela, ao adentrar nesse “Outro Mundo”, tão similar ao mundo que vive, foi o 
quadro do corredor: 

 
O quadro que eles tinham em seu próprio corredor mostrava um garoto em roupas 
velhas ultrapassadas, encarando algumas bolhas. Mas agora a expressão no rosto dele 
era diferente – ele estava olhando para as bolhas como se ele estivesse planejando fazer 
algo muito ruim de fato com elas.2 

 
No filme, a personagem nota essa diferença de espaços somente ao olhar para o 

quadro e, em tom de estranhamento, franze sua testa, como se algo estivesse diferente. 
Contudo, não há nenhuma fala sua ou pensamento expresso nesse momento. 

Depois, quando observamos o livro, percebe-se que Coraline sobe as escadas e vai até 
seu quarto. O quarto do “Outro Mundo” também era diferente do quarto da velha casa em que 
mora. Esta é outra caracterização muito importante do espaço na narrativa: 

 
O outro quarto era pintado em um sombreado verde com tons peculiares de rosa, o 
esquema de cores era de longe muito mais interessante do que seu próprio quarto. 
Havia todo tipo de coisas notáveis as quais ela jamais havia visto: anjos que flutuavam 
pelo quarto como pardais assustados; um livro com figuras que se movimentavam e 
rastejavam e brilhavam; pequenas caveiras de dinossauro que batiam os dentes 
enquanto ela passava e uma caixa cheia de brinquedos maravilhosos.3 (p.41) 

 
 Já a caracterização de seu quarto, no “Outro Mundo”, mostrado no filme, foi descrita de 
forma distinta da mostrada no livro. Na cena em que Coraline entra no quarto, ela percebe que, 
ao invés dos tristes tons de cinza de seu quarto real, agora, seu novo quarto possui tons de rosa 
e roxo escuro; há cortinas brancas, um tapete e, ao abrir a porta, a garota se depara com 
libélulas que flutuavam pelo quarto e a saudavam. 

Em ambas as caracterizações de espaço, nota-se, primeiramente, que ela ocorre devido 
ao meio em que cada obra se encontra: enquanto no cinema a construção da história ocorre 
pela sucessão de imagens aliada ao som, o livro necessita de uma descrição verbal. Isso é 
possível ser visto na cena em que Coraline olha para o quadro; mesmo sem dizer nada, o 
telespectador é levado a compreender que a personagem percebeu uma diferença entre o 
quadro de sua casa e aquele que se encontra naquele novo lugar, o “Outro Mundo”. Já no livro, 
toda essa percepção da personagem é feita por meio de uma descrição de pensamentos e, 
como quem narra é a própria protagonista, olhamos o ambiente da forma como ela o descreve, 
ficando, assim, sujeitos a, em uma primeira instância, interpretar o que está escrito, para 
depois podermos ver aquilo da forma como ela descreve. Enquanto no filme, a imagem 

Na segunda cena, na qual há a descrição do seu quarto, tem-se, de forma análoga, a 
visão da personagem, afinal, na leitura da obra impressa estamos lendo as suas impressões ao 

                                                           
1 “Don’t go through the door” (p.25). 
2 The picture they had in their own hallway showed a boy in old-fashioned clothes staring at some bubbles. But now 
the expression on his face was different—he was looking at the bubbles as if he was planning to do something very 
nasty indeed to them. (p. 38) 
3 The other bedroom was painted in an off-putting shade of green and a peculiar shade of pink, the color scheme was 
an awful lot more interesting than her own bedroom. There were all sorts of remarkable things in there she’d never 
seen before: windup angels that fluttered around the bedroom like startled sparrows; books with pictures that writhed 
and crawled and shimmered; little dinosaur skulls that chattered their teeth as she passed and a whole toy box filled 
with wonderful toys. (p. 41) 
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ver seu “Outro Quarto”. No filme, isso ocorre por meio da imagem de um quarto todo pintado 
em tons de rosa e roxo, em que a garota é alegremente recebida por brinquedos e uma foto 
que fala. Aliado a isso, há o som, a voz de Coraline expressa felicidade e excitação por ver algo 
tão deslumbrante como aquele quarto. Nesse momento, as cores do ambiente exercem papel 
importantíssimo para a caracterização da personagem pois as cores fortes, marcantes, 
contribuem para mostrar a circunstância alegre que toma conta da personagem ao ver o novo 
espaço. Seu quarto, diferentemente de antes, agora é um lugar em que ela quer estar.  

O jardim da casa de Coraline é mais um lugar que também contribui para o modo como 
a personagem age e pensa por ser um dos primeiros espaços em que a personagem entra em 
contato tanto no filme quanto no livro. É por meio desse jardim que percebemos como a 
personagem não é uma criança indefesa, mas uma garota curiosa, de espírito aventureiro. Ao 
sair de casa e encontrar o jardim, a garota narra: 

 
Era um jardim grande: há muito era uma quadra de tênis, mas ninguém na casa jogava 
tênis e a cerca ao redor da quadra tinha buracos e a maioria da rede já havia apodrecido; 
havia um antigo jardim de rosas, cheio de rosas atrofiadas, e um ornamento feito de 
pedras; havia um anel de fadas feito de cogumelos marrons que cheirava terrivelmente 
mal se você acidentalmente pisasse sobre eles.4 

 
No filme, a descrição mostrada por meio das imagens é de um jardim de grandes 

dimensões, com escadas e caminhos de pedras, além da predominância de uma mata que 
parece seca e de folhagem amarelada. As cores do ambiente intercalam-se entre o cinza, o 
marrom e o tom escuro do céu acinzentado, como se uma tempestade fosse se iniciar logo. 
Não há nenhuma referência a uma quadra de tênis, como há no livro, nem de cogumelos, tais 
características nos trazem as escolhas feitas pelo diretor ao criar o espaço para o cinema, e que 
não existe a necessidade de seguir à risca o que foi criado no livro, já que a obra 
cinematográfica é uma obra baseada em sua própria leitura, dando margem a alterações, 
sendo estas de inclusão ou exclusão. 

Embora haja aspectos diferentes no espaço, ambas as imagens visualizadas no filme e 
imaginadas no livro concorrem para efetivamente criar um ambiente que inspira um tom triste, 
melancólico. Algo que a personagem estaria prestes a vivenciar nessa nova casa: estar sozinha, 
sem amigos, enquanto seus pais não têm tempo para dar a atenção que ela gostaria de ter; 
porém, na outra casa, ela é tratada com atenção e os “outros pais” prepararam a casa para 
recebê-la de forma que ela pudesse se sentir em seu novo “lar”. A “outra casa” se diferenciava 
de sua casa verdadeira a começar pelas cores alegres por toda a casa, toda a preparação e os 
cuidados para quando ela chegasse sentisse o aconchego, e, principalmente pelos “outros pais” 
que a tratam com a atenção que ela sempre quis ter dos verdadeiros pais. 

 
Clüver elucida ao dizer que uma tradução intersemiótica oferece uma representação 

que pode ser relativamente ampla de seu texto-fonte, porém, composto em um sistema de 
signos distinta. É exatamente o que ocorre com ambos os espaços nas obras: enquanto no 
filme, por meio de uma sucessão de quadros, tem-se estabelecido como é o espaço em que a 
personagem habita; no livro, isso ocorre por meio de descrições textuais. Há, no filme, a criação 
de um espaço baseado na leitura do diretor e produtor do filme, o que imprimiu características 
personalizadas à produção. Ademais, é importante lembrar que a tradução intersemiótica não é 
somente uma procura de “imitação” do texto-fonte, mas uma elaboração de uma nova leitura, 
no caso, por parte daquele que a traduz.  

 

                                                           
4 It was a big garden: at the very back was an old tennis court, but no one in the house played tennis and the fence 
around the court had holes in it and the net had mostly rotted away; there was an old rose garden, filled with stunted, 
flyblown rosebushes; there was a rockery that was all rocks; there was a fairy ring, made of squidgy brown toadstools 
which smelled dreadful if you accidentally trod on them.  (p. 5) 
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Considerações FinaisConsiderações FinaisConsiderações FinaisConsiderações Finais    
    
    A partir desta análise, foi possível compreender que, meios semióticos distintos devem 
ser analisados de forma a criar uma compreensão para que se possa obter um novo olhar sobre 
cada um deles. Assim, no texto de partida pode-se estabelecer, de acordo com as 
características intrínsecas da linguagem oferecida por este, uma nova percepção e leitura, sem 
que isso interfira, necessariamente, em sua qualidade enquanto obra em si. 
 Como obra literária e fílmica são criadas pensando em diferentes públicos-alvo, as 
características exigidas por cada um serão fatores decisivos nas escolhas do autor e do tradutor 
intersemiótico (produtor/diretor). Por isso, tais escolhas ficam evidentes em muitos aspectos, 
entre eles, o espaço. Este, é o ponto central onde a história se desenrola, assim como na 
influência que possui sobre o agir e pensar dos personagens. Quando isolamos uma das partes 
do espaço ou seus componentes, tem-se uma visão mais clara sobre os motivos das ações dos 
personagens e narradores, independentemente do meio em que se estuda. 

 Como os meios são destinados a diferentes públicos, o tradutor intersemiótico 
(produtor/diretor) fará uma representação do espaço distinta daquela feita pelo livro. Em 
primeiro lugar, consideramos que isso se deve porque no filme, por exemplo, há uma maior 
abrangência de público, já que o cinema é um meio que exige um tipo de letramento diferente 
daquele exigido pelo texto escrito e impresso. Dessa forma, as escolhas do tradutor devem ser 
feitas de forma a contemplar os mais diversos leitores. Por isso, ao utilizar cores e elementos 
diferenciados a cada momento, o filme leva o espectador a compreender os motivos da 
protagonista se sentir presa e, em certas partes, até mesmo revoltada pelo ambiente cinza que 
a cerca. No livro, a caracterização do ambiente se dá pelas descrições verbais, que não são, de 
modo algum, menos ilustrativas que as descrições imagéticas do filme. O texto, após ser lido e 
decodificado pelo leitor, provavelmente, possuirá inúmeras interpretações possíveis e, o 
entendimento das atitudes de Coraline causará o mesmo efeito proposto pelo filme, ainda que, 
cada meio disponha de suas próprias características. 

Como existem diferentes formas de leitura, pois estas dependem de seus contextos de 
produção, é necessária a análise e estudo desse assunto, pois assim novas práticas de leitura 
serão valorizadas. Com isso, valoriza-se a inter-relação entreartes distintas, nesse caso, os 
meios semióticos como a leitura impressa e a cinematográfica, dessacralizando a primeira em 
detrimento da segunda, uma vez que, como é proposto nas correntes atuais de estudo de 
tradução e nesse trabalho, não deve haver uma valoração maior entre uma ou outra, pois 
ambas valorizam aspectos diferentes, pois possuem leitores diferentes.  
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Supervisora: Alice Áurea Penteado Martha (UEM)  

 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: A questão da recepção da obra de arte, de modo geral, trata-se de 
um evento significativo, visto que o leitor vivencia diferentes mundos ficcionais 
ao recuperar e articular as redes intertextuais no ato da leitura. Nesse sentido, 
a intertextualidade ocupa um espaço relevante nos estudos críticos sobre a 
produção artística. Em 1996, o termo migrou-se a partir dos estudos de Júlia 
Kristeva para caracterizar a produtividade textual decorrente do conceito de 
dialogismo tecido por Mikail Bakthine. Sendo assim, a intertextualidade é um 
processo que remete a outro texto, verbal ou não-verbal, por conseguinte 
percebemos uma teia infinita que possibilita a continuidade, o diálogo e o 
prolongamento de rupturas e transformações de um mundo ficcional a outro. 
Desse modo, selecionamos um corpus delimitado dos textos poéticos da obra 
intitulada Farewell (2007), de Carlos Drummond de Andrade que dialogam 
com Van Gogh, Modigliani, entre outros artistas e Um pequeno tratado de 
brinquedos para meninos quietos (2009) de Selma Maria, uma vez que a 
leitura das poesias, possibilita-nos a repensar as obras de Candido Portinari, 
sobretudo em suas linhas, contrastes, perspectivas e a infância.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: poesia; artes plásticas; intertextualidade. 

 
 
ConsideraçConsideraçConsideraçConsiderações iniciaisões iniciaisões iniciaisões iniciais    
 

[...] São fiéis, as coisas 
de  teu escritório. A caneta velha. Recusas-te a trocá-la 

pela que encerra o último segredo químico, a tinta imortal. 
Certas manchas na mesa, que não sabes se o tempo, 

se a madeira, se o pó trouxeram contigo. 
Bem a conheces, tua mesa. 

Cartas, artigos, poemas 
saíram dela, de ti. Da dura substância, 

do calmo, da floresta partida elas vieram, 
as palavras que achaste e juntaste, distribuindo-as. 

A mão passa na aspereza. O verniz que se foi. Não. É a  
Árvore que regressa. 

Carlos Drummond de Andrade 
 

Em alguns casos, a melhor maneira de se avaliar um texto literário é compará-lo a 
outro. Ou, então, buscar outros textos que possam ser aproximados, seja pelos aspectos 
estruturais ou temático-formais ligados à narrativa ou à poesia, como também examinar forma 
e os aspectos temáticos, em que se apresenta como procedimento intertextual em literatura. 
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Para tanto, propomos a leitura de textos poéticos que fazem parte do livro Um pequeno tratado 
de brinquedos para meninos quietos (2009) de Selma Maria e Farewell (2007), de Carlos 
Drummond de Andrade, uma vez que a leitura das poesias, possibilita-nos a repensar as obras 
de Candido Portinari, sobretudo em suas linhas, contrastes, perspectivas e a infância.   

Além disso, propomos observar a relação intertextual com o intuito de verificarmos 
como se dá o diálogo que se estabelece em relação aos aspectos temáticos, pois os escritores 
recorrem conscientemente ou inconscientemente aos modelos que compõem a tradição, 
apropriando-se de diversos temas, como a infância, os jogos, as brincadeiras e a própria leitura 
de um objeto artístico. Dessa maneira, o prazer da memória e a necessidade da preservação 
dos bens culturais são questões relevantes que perpassam o campo da crítica e da produção 
ficcional, pois revisitar o passado permite compreender marcas de identidade, alteridade e 
ruptura. No estudo Memórias do modernismo (1997), Andreas Huyssen nota essa questão, visto 
que houve uma grande explosão “do discurso da memória como um grande sintoma cultural 
nas sociedades ocidentais” (HUYSSEN, 1996, p.12).  

A crítica contemporânea volta-se ao passado com o intuito de armazenar dados e situar-
se no tempo. Todavia, simultaneamente, há um sentimento de crise, “frequentemente 
articulado à crítica de que nossa cultura está terminalmente doente de amnésia” (HYUSSEN, 
1996, p.12). A crítica contemporânea tem se voltado para essas questões, como também 
observamos escritores brasileiros preocupados em reescrever o mundo a partir da elaboração 
do mundo ficcional. Tais escritores revisitam os clássicos com o intuito de ressacralizar, 
dessacralizar, assinalar mudança ou transformar o texto ou simplesmente prestar uma 
homenagem. Os trabalhos realizados pelos artistas, em diferentes momentos históricos, 
singularizam pelo diálogo temático. 

Visto dessa forma, a obra apresenta um texto inacabado por permitir seu 
prolongamento. Portanto, esta é uma condição fundamental para a realização da 
intertextualidade. Perrone-Moisés (1978) assinala que a obra inacabada é prospectiva, dirige-se 
para o presente e faz mover-se para o futuro. Dessa maneira, o resultado de uma produção 
artística oferece aos leitores, críticos e escritores múltiplas possibilidades de leitura. Isto posto, 
os textos literários de Carlos Drummond levam-nos a ler os clássicos da pintura europeia e 
brasileira. Já os textos poéticos de Selma Maria Kuasne remetem-nos à cultura popular, as 
narrativas míticas, as brincadeiras e a produção plástica de Candido Portinari no que diz 
respeito ao tema da infância.  

Do mesmo modo, a questão da recepção da obra literária torna-se um evento 
significativo, porque na medida em que o leitor vivencia diferentes mundos ficcionais recupera-
se os intertextos ao articular as redes intertextuais. Por conseguinte, o leitor posiciona-se 
criticamente. Nesse sentido, a questão intertextual ocupa um espaço importante na crítica. Em 
1966, o termo migrou-se a partir dos estudos literários de Júlia Kristeva para caracterizar a 
produtividade textual decorrente do conceito de dialogismo tecido por Mikhail Bakhtine. 
Conforme Kristeva “todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e 
transformação de um outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, instala-se a 
intertextualidade e a linguagem poética lê-se de mão dupla” (KRISTEVA, 1974 p.64). Assim, de 
forma geral, a intertextualidade é um processo de incorporação de um texto que remete a outro 
texto, daí percebemos uma teia infinita que possibilita a continuidade e o prolongamento de 
rupturas e transformações intensas de um mundo ficcional a outro,  

No que se refere à intertextualidade, no texto intitulado “Intertextualidade”, parte do 
livro O próprio e o alheio: Ensaios de literatura comparada, Carvalhal (2003) diz sobre essa a 
questão: “configura-se como uma biblioteca interminável que, ao ser percorrida por um eterno 
viajante em qualquer direção, comprovaria, no final dos séculos, que os mesmos volumes se 
repetem em igual desordem. (CARVALHAL, 2003, p. 71). Em outras palavras, o leitor defronta-
se com outros discursos que se cruzam no tempo e no espaço e se elaboram em vista do outro, 
daí o discurso não ser totalmente autônomo.A noção de intertextualidade modifica o estatuto 
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do leitor diante da produção artística e exige dele uma articulação maior para recuperar e 
compreender o sentido do texto.  

No decorrer da história da arte, a noção de fonte e autoridade foi aniquilada, muitos 
fatores tradicionais sofreram algumas alterações. Essas mudanças enveredam pelos conceitos 
de literatura, do cânone literário e da arte em si. Assim, a partir dos estudos sobre a paródia, 
Hutcheon afirma que parodiar não significa apenas referir-se a outro texto, mas implica numa 
“intenção de parodiar outra obra (ou conjunto de convenções) e tanto um reconhecimento 
dessa intenção como capacidade de encontrar e interpretar o texto de fundo na sua relação 
com a paródia” (HUTCHEON, 1985, p.29). Então, compreender a relação entre os textos é um 
processo denso, pois os textos oferecem, dialeticamente, estruturas textuais e extratextuais. 
Portanto, exige investigação e se manifesta como local de conflito. 
 
 
Uma possívUma possívUma possívUma possível leiturael leiturael leiturael leitura    
    

Todo escritor cria os seus próprios precursores. A sua obra 
modifica a nossa concepção do passado, tal como modificará 

o futuro. 
Jorge Luís Borges 

    
O texto Um pequeno tratado de brinquedos para meninos quietos de Selma Maria 

kuasne foi publicado em 2009. O livro foi ilustrado por Anne Vidal e composto por sete textos 
poéticos: “Os brincares”, Brinquedo-livro”, Brinquedo-terra”, “Brinquedo-bicho”, “Brinquedo-cor”, 
“Brinquedo-brinquedo”, “Brinquedo-pensamento”. Nos textos de abertura “Brasinha, um menino 
quieto”, “Na barriga da poesia” e “O brincar do sertão”, a autora explica a gênese do livro e no 
final, como se fosse uma conclusão, a editora escreve “Fonte de brinquedos e poemas” e 
oferece um álbum de fotografias das diferentes manifestações do brincar. Na contracapa do 
livro, Manoel de Barros diz “é a própria infância da palavra […] As crianças quietas estão 
vivenciando o seu primeiro ver, o seu primeiro ouvir, o seu primeiro tocar” (BARROS, 2009, s/p). 
E prossegue: “As crianças quietas estão guardando os primeiros conhecimentos do mundo”.  

A autora assinala que “Ser um tratado é ser algo olhado, observado, estudado. E 
também algo que você trata com cuidado” (SELMA, 2009, p. 8). Conforme o Dicionário Aurélio 
(1993), entende-se por tratado um contrato, um estudo de algo ou de um objeto desenvolvido 
acerca de uma ciência ou de uma arte. Sendo assim, “Um tratado de brinquedos pode reunir 
essas ações juntas para simplesmente mostrar a relação afetiva que temos com esses objetos. 
E brinquedos para meninos quietos, penso eu, nascem na barriga de uma senhora chamada 
poesia. E vivem na infância do mundo” (SELMA, 2009, p. 8). A poesia para Selma ganha uma 
conotação além do texto escrito, ganha a dimensão da poeisis que nos remete ao criar. Ela 
propõe um caminho para a criação e oferece ao leitor a possibilidade de brincar “Se você quiser 
brincar de criar estórias com um menino chamado Brasinha, pode começar assim:” (SELMA, 
2009, p. 7). 

Após a sugestão, ela inicia: “Era uma vez um menino que descobriu que tinha uma rosa 
no coração. Essa rosa foi crescendo tanto que ele resolveu dividi-la com as pessoas que 
conhecia, deixando a todos apaixonados pelas Rosas que começavam a crescer em seus 
corações também...” (SELMA, 2009, p. 7). O vocábulo rosa nos remete a Guimarães Rosa, 
primo de Brasinha. Este é contador de histórias na cidade Cordisburgo e apresentou a Selma 
Maria “todas as pessoas, lugares e estórias que estiveram presentes na infância de Joãozinho e 
que ilustram com as sete cores do arco-íris este trabalho” (SELMA, 2009, p. 7). 

Nas páginas iniciais, há um preâmbulo sobre a relação do brincar, da poesia e como se 
deu a gênese do trabalho da poetisa.  O leitor é convidado a participar desse evento. À primeira 
vista, ele envolve-se com os textos poéticos que giram em torno das sensações e remete-o as 
histórias já conhecidas: 
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Maçãs 
 
Histórias de maçã 
envenenam mocinhas. 
 
Histórias de maçã 
expulsam gente do paraíso. 
 
Histórias de maçã 
caem na cabeça do cientista. 
 
Maçãs de ouro, maças de amor. 
são brilhantes, mas não da mesma cor. 
 
Uma é dourada 
e faz o príncipe dar gargalhada. 
 
A outra é vermelha 
e deixa tonta a princesa e a abelha ... (SELMA, 2009, p. 32) 

 
Neste texto, deparamo-nos com os contos de fadas, sobretudo ao remeter-nos a 

personagem Bela Adormecida. Essa narrativa fala sobre a passagem da menina para a fase 
madura, estende-se aos conflitos edípicos e a rivalidade da filha e mãe. Já o texto mítico explica 
sobre a gênese do mundo ao narrar os eventos entre Adão e Eva, uma vez que a mulher oferece 
o fruto proibido do jardim do Éden para o seu companheiro experimentá-lo. De certa maneira, o 
texto é provocativo, marcado pelo humor. Ou então, a autora apropria-se do clássico: 

 
Qual é a traça mais inteligente? 
A traça que come uma Odisseia inteira, 
Ou a que só come parede e poeira? (SELMA, 2009, p. 33) 

 
Nesse trecho apresenta intertexto com outra obra literária, pois estabelece um diálogo 

com a tradição ao apontar ao leitor o texto clássico Odisseia, de Homero. Em outro momento, 
há intertexto com outras manifestações artísticas, como a música e a pintura. Na música 
assinalamos um trecho que se aproxima da canção de Luís Gonzaga: 

 
Ela é muito distraída, só tem vento na cabeça. 
Não consegue se lembrar de nada, 
E quando canta uma música fica toda atrapalhada. 
Muda toda a letra e palavra de lugar. 
E coloca o mar num céu cheio de estrela e luar! 
“Não há, ó gente, ó não, um mar como este do sertão...” (SELMA, 2009, p. 35) 

 
À medida que Kuasne traz as brincadeiras, ela também traz a imagem da criança e da 

infância.  
 

O menino joga no campo, 
A menina joga no jardim. (SELMA, 2009, p. 36) 
 
Boi bonito 
 
Êta, meninos inventeiros! 
Como são bagunceiros e arteiros 
Esses filhos de violeiros, boiadeiros. 
Inventam brinquedos nos fogareiros [...] (SELMA, 2009, p. 42). 
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A partir da imagem provocada pela organização da linguagem poética, os textos de 
Selma Maria instigam-nos a pensar nas telas de Candido Portinari (1903 – 1962), artista 
plástico que retratou a cultura brasileira em suas telas, como também a infância que recebe 
cores, linhas, traços de pincéis e tintas multicoloridas. A arte de brincar e de jogar foi um tema 
pintado por ele. Há a presença do lúdico e da espontaneidade nas telas, marcado por um 
tempo e espaço, onde crianças brincam desprovidos de competitividade, mas ligadas ao ato da 
criação, mostrando a potencialidade de cada ser e favorecendo a aprendizagem na relação com 
o outro. 

Na tela intitulada “Meninos soltando pipa” (1932), “Crianças brincando” (1938), 
“Meninos brincando” (1955), dentre outras, percebemos movimentos espontâneos a partir dos 
traços, das cores e dos elementos que compõem as obras. Portinari retrata a infância e as 
brincadeiras criadas pelos meninos e meninas, como uma maneira de relembrar a sua própria 
experiência, como também de documentar um tempo ou uma história. Daí há uma série de 
brincadeiras registradas pelos bandos das crianças: espantalho, estilingue, pipa, pião, balanço, 
ioiô, botão, futebol, pião, bolinha de gude, malabarismos, entre outras. Nesse sentido, o artista 
elabora uma representação da infância por meio da arte pictórica e permite uma reflexão 
crítica seja do olhar artístico ou social.  O artista consegue provocar novos olhares e altera o 
cenário da arte brasileira.  

Desse modo, a composição das telas (cores, linhas, perspectivas) permite a criação de 
sentidos e amplia o significado de ser criança, visto que o receptor depara-se com as imagens 
infantis, a brincadeira e a cultura de um país, rompendo com fronteiras geográficas. Então o 
receptor percebe o mundo nas imagens de Portinari. Assim, estas pinturas aparecem como 
expressões e pinceladas marcadas pela poesia, uma vez que registram as impressões e a 
concepção de ser criança. 

Os aspectos temáticos ligados à infância e ao brincar, passam pelo texto de Selma 
Maria e Candido Portinari. Esses temas levam-nos a repensar nos pressupostos teóricos de 
Donald Winnicott (1896-1971), médico e psicanalista inglês, pode ser considerado o fundador 
da psicanálise de crianças, na Grã-Bretanha, antes da chegada a Londres de Melanie Klein. 
Conforme o psicanalista, o brincar favorece o contato com os sentimentos que precisam ser 
elaborados pela criança, visto que provoca satisfação; sendo, pois, uma estratégia própria da 
criança, universal, comunica algo e propicia o crescimento psíquico. A experiência criativa 
remete-nos à condição do Ser, ou seja, o sujeito vive e procura encontrar uma forma para dar 
sentido a sua existência, uma vez que a vida passa por diferentes estágios, dos quais as 
experiências cotidianas e psíquicas determinam as escolhas e as formas de manifestar-se na 
relação com o outro, com o mundo e consigo.   

A criatividade é fundamental para sinalizar a existência e estabelecer relações consigo e 
com o outro de forma saudável, pois o sujeito percebe-se como o autor de suas ações, sabe que 
pode fazer realizações de diferente natureza. Winnicott exemplifica o desejo de um arquiteto 
construir algo, um monumento, por exemplo. Pensa na forma e no material que precisa utilizar, 
de “modo que seu impulso criativo possa tomar forma e o mundo seja testemunha dele.” 
(WINNICOTT, 1975, p. 100). Assim, viver de forma criativa perpassa pelo interior e pelo externo.  

Sendo assim, cada pessoa tem uma forma peculiar de existir, porque depende das 
experiências individuais. Então, a criatividade está relacionada à vida e à existência, pois a 
“criatividade é o fazer que, gerado a partir do ser, indica que aquele que é está vivo. Pode ser 
que o impulso esteja em repouso; mas, quando a palavra “fazer” pode ser usada com 
propriedade, já existe criatividade.” (WINNICOTT, 2005, p. 23, grifos do autor). Entendemos que 
não se trata de uma vontade ou não de realizar algo, visto que está relacionada às primeiras 
experiências de vida. Winnicott explica que a criatividade compreende-se, pois, “a manutenção 
através da vida de algo que pertence à experiência infantil: a capacidade de criar o mundo.” 
(WINNICOTT, 2005, p. 24).  

Já o livro Farewell (2007), de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) traz o prefácio 
de Humberto Werneck e posfácio por Silviano Santiago. A obra foi publicada em 1996. A parte 
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intitulada Arte em exposição, Drummond apropria-se de diferentes artistas plásticos e cria  
textos poéticos como forma de expressão da pintura. Eis os textos: “Casamento de São 
Francisco de Assis com a pobreza (Sasseta)”, “Auto-retrato (Soutine)”, “Músicos cegos 
(Velásquez)”, “O grito (Munch)”, A cadeira (Van Gogh)”, entre outros. Conforme Silviano 
Santiago, os olhos de Drummond “vão diretamente ao detalhe que dá forma ao quadro ou à 
escultura e que, para ele, ilumina o todo, se ilumina em forma de poema” (SANTIAGO apud 
ANDRADE, 2007, p. 147). A leitura do poeta é singular. Podemos pensar que Drummond não se 
preocupa em ressacralizar, dessacralizar, mas assinalar uma mudança ou transformar o objeto 
artístico a partir da sua percepção. Eis o texto que se apropria da cadeira de Van Gogh:  

 
A cadeira (Van Gogh) 
 
Ninguém está sentado 
Mas adivinha-se o homem angustiado. 
ANDRADE, 2007, p. 37) 

 
Ou: 

 
Café noturno 
 
Alucinação de mesas 
Que se comportam como fantasmas 
Reunidos 
Solitários glaciais.  
(ANDRADE, 2007, p. 37) 

 
O eu-lírico apropria-se de uma imagem marcada pelo sofrimento. O cuidado com a 

linguagem encanta o leitor pela singularidade. Já a obra intitulada “Tiradentes” de Portinari 
também faz parte do diálogo estabelecido por Drummond. Há uma manifestação política 
decorrente dos problemas sociais do país: 

 
Fez-se burocrática justiça. 
O trono dorme invencível vingado. 
Postas de carne do sonhador 
Referem o caminho das minas. (ANDRADE, 2007, p. 38) 

 
Drummond faz um voo intenso e viaja pelos grandes quadros espalhados em diferentes 

museus do mundo. Ele traz o mundo para si por meio da poesia. Se Portinari pensa e registra as 
impressões da vida por meio da imagem pictórica, pintando a vida e o ser com os pinceis, 
Drummond por sua vez pinta com as palavras. A intertextualidade, como já assinalamos, é uma 
manifestação formal que reduz a distância entre o passado e o presente do leitor com o intuito 
de reescrever o passado dentro de um contexto novo. O leitor, nesse sentido, desempenha um 
papel relevante, visto que o eu-lírico mantém uma proximidade intensa com o leitor, dirigindo-
se diretamente a ele. 

Nesse sentido, podemos perceber a imbricação entre textos literários e a pintura, como 
também os temas que percorrem as diferentes manifestações artísticas. O leitor, portanto, 
indiscutivelmente, reage diante de determinadas formas, porque ele se envolve com o texto ou 
com a obra pictórica. Por isso, conforme Iser “experimentar um texto significa que algo está 
acontecendo com nossa experiência” (1999: 51, v. 2). Noutras palavras, a experiência do 
passado não é relegada a segundo plano, mas passa a ser reestruturada, como num processo 
de assimilação e acomodação de experiência, num movimento contínuo. Neste caso, a forma é 
uma instalação que anuncia coerência, justifica, privilegia a palavra como veículo de mediação, 
reagrupando o temporal com o atemporal. Assim, a leitura conjunta dos textos revela, além das 
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relações diretas da intertextualidade, a convergência das preocupações quanto à criação 
literária e a importância da presença do leitor na constituição do texto ficcional. 

De acordo com Iser (1996), o leitor, no universo ficcional, pode participar ou contemplar, 
pois a leitura lhe permite a renovação da percepção das coisas. A interpretação deixa de ser 
apenas uma atividade de decifração, pois revela um potencial de sentido que advém do texto, 
proporcionado pelo ato da leitura, enquanto processo comunicativo. O modo de narrar provoca 
um efeito de proximidade do fato junto ao leitor, como se ele participasse do mundo narrado. 
Assim, essa forma de interação literária é constituída pela “experiência estética”, pois resulta 
de um processo comunicativo do leitor com a obra literária.Então, devido à possibilidade de 
atualização da obra literária e plástica, resultado efetivo do ato da leitura, elas deixam de ser 
monumentos (concepção positivista) e passam a ser consideradas como um acontecimento 
literário, porque, ao ler uma determinada obra, o leitor a vivencia e a relaciona a outras leituras. 
Conforme Jauss, o leitor “percebe-lhe a singularidade em comparação com essas e com outras 
obras já conhecidas e adquire, assim, um novo parâmetro para a avaliação de obras futuras” 
(JAUSS, 1994, p. 26).  

 
 

Em sínteseEm sínteseEm sínteseEm síntese    
    

Seus pensamentos crescem profundos, 
logo chegam ao tamanho do mundo. 

Na escuridão da terá ela vive encabulada 
passando noite e dia séria e concentrada. 

Pensa, repensa e novamente pensa de novo: 
Selma Maria 

 
A partir da leitura dos textos, observamos que a arte é uma leitura do tempo e do 

mundo manifestada numa tela, em uma escultura, nas palavras escritas ou orais ou em outras 
formas de representação, num determinado momento da história. Bosi compara a obra 
artística a um jogo, isso porque “a obra de arte conhece um momento de invenção que libera as 
potencialidades da memória, da percepção, da fantasia: é a alegria pura da descoberta” 
(2001:16). Assim, a literatura desponta entre as diversas artes criadas pelo homem, 
provocando, em todos os tempos, questionamentos e discussões intermináveis que resultam na 
elaboração de novas tendências, métodos ou movimentos literários. 

Assim, a leitura do texto ficcional ou de uma pintura propõe a realização de um jogo que 
tem como objetivo atribuir sentido aos fatos que acontecem na história, uma vez que a obra é 
inacabada, concede diferentes interpretações e permite a mobilidade do leitor no mundo 
ficcional. Dessas considerações, percebemos a importância do receptor do texto artístico que 
passa a desempenhar um papel significativo, no processo comunicativo e de valorização da 
obra de arte. O sucesso da interação só acontece quando há o preenchimento das lacunas e as 
representações são modificadas, pontuando a cooperação, de fato, do leitor, obrigando-o 
reavaliar e questionar o texto fonte e o parodiado.   

Por fim, sabemos que a leitura não se conclui, porque as obras permitem outros olhares 
pela intensidade e complexidade, seja pela extensão dos textos teóricos como pela 
complexidade das obras de arte. Percebemos os diálogos que se estabelecem, sobretudo por 
alusão (intertextualidade temática) nos textos lidos. Há uma manifestação intertextual implícita 
nos aspectos temáticos ligados à infância e ao brincar presente na obra de Kuasne que dialoga 
com as pinturas de Candido Portinari. Já Drummond identifica o artista e a obra que se apropria 
para a sua produção poética.  Continuemos, pois, a repensar na produção poética e de tantos 
outros escritores que rompem com as fronteiras do original e na criação fictícia rompem com 
padrões pré-estabelecidos, daí textos metafóricos, plurissignificativos e polissêmicos.  
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Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Haicais são poemas curtos, compostos por dezessete sílabas 
poéticas distribuídas em três versos. Além de sua concisão e grande carga 
poética, são composições conhecidas pela simplicidade, objetividade, contudo, 
suas características mais marcantes, ao longo do tempo, vêm sofrendo 
mudanças em sua forma adaptada pelos escritores que se dedicam à 
produção deste gênero. Escolhemos para a análise, que segue método 
comparativo, algumas composições dos poetas brasileiros que se dedicaram a 
este gênero, são eles Helena Kolody e Mario Quintana. Ambos empregaram 
neste tipo de arranjo poético elementos próprios e diversificados, confirmando 
estilos diferentes, ou seja, maneiras únicas de composição. A base teórica 
dessa pesquisa é, especialmente centrada nos estudos de Carvalhal (2003) e 
Nitrini (1997), voltada ao campo da Literatura Comparada. Também são 
importantes as contribuições de Candido (2006), Paz (1972) entre outros que 
se preocuparam em compreender e a analisar esse gênero poético.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: haicai; literatura comparada; Helena Kolody e Mario Quintana. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

O objetivo deste trabalho é analisar comparativamente os haicais de Helena Kolody e 
Mario Quintana. Haicai ganhou grandes apreciadores devido ser um poema simples com 
grande carga poética, que ao longo da história modificou-se, tanto na sua temática, como 
também forma, mudando, assim, significativamente o estilo clássico e tradicional. 

Escolhemos Helena Kolody e Mario Quintana, para serem estudados neste projeto 
porque ambos são escritores brasileiros e em suas composições, cada um apresenta um estilo 
próprio e inovador. Nitrini (1997) e Carvalhal (2003) são de suma importância para o norteio 
deste estudo comparativo. 
 
 
HHHHaicai, um poema de tradiçaicai, um poema de tradiçaicai, um poema de tradiçaicai, um poema de tradição orientalão orientalão orientalão oriental    

    
O haicai é um poema tradicional de origem japonesa, de estética curta, que surgiu no 

século XVI e tem sequência de versos de 5-7-5 sílabas poéticas. De acordo com Nojiri, apud 
Sousa, 2007, disponível em: http://www.uece.br/cmla/disserta/tatianedeaguiarsousa.pdf  
  

A poesia japonesa assumiu três formas: a chinesa, a tradicional e a moderna 
(contemporânea). A forma chinesa é uma poesia praticamente extinta, escrita 
exclusivamente em kanjis. A tradicional é composta por poemas curtos, enquanto a 
moderna é composta de versos livres, influenciada pela poesia ocidental.  
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Nojiri retrata três tipos de poesia japonesa, para esse estudo escolhemos a poesia 
tradicional, que é o haicai.  

Além de ser um poema tradicional curto, o haicai tem grande carga poética. Como 
outros poemas japoneses, também sofreu grandes mudanças em seu estilo e formato. A seguir, 
apontaremos alguns aspectos de sua evolução.  

A começar pelo tanka que também é um poema curto de cinco versos, estruturado em 
31 sílabas poéticas divididas silabicamente em 5-7-5 / 7-7, conforme podemos observar. 

 
Minha velha aldeia 
Sob as folhas vermelhas caídas 
Aos poucos vai desaparecendo: 
        Nas samambaias do beiral 
        Como sopra o vento do outono! 
             (FRANCHIETTI, 2012, p. 11) 

 
O poema acima foi escrito por Minamoto no Toshiyori (1055-1129), é composto por 

duas estrofes, a primeira é o terceto com suas 5-7-5 sílabas, que também pode ser chamado de 
hokku ou conhecido com verso inicial, é desta parte que vai constituir, mais tarde, o que 
conhecemos como haicai. A segunda, que pode ser considerada um comentário da primeira 
parte, contém o esquema 7-7 também chamado wakiku ou estrofe lateral.  

Do tanka é que se designa outro tipo de poema, o renga, que é um “canto interligado” 
(FRANCHIETTI, 2012, p. 13), pois o que predomina nesse poema é o encadeamento das duas 
partes/estrofes, assim sendo, o mesmo conteúdo que está na primeira parte/estrofe tem que 
estar relacionando à segunda, ele apresenta um estilo diferente dos outros poemas, contendo 
5-7-5 e 7-7 em sua divisão silábica. 

A primeira estrofe do renga transformou-se em outro estilo, o hokku. O hokku torna-se 
então, uma estrofe de três versos, dividida em 17 sílabas poéticas que tem como assunto 
principal as estações do ano. O seu conteúdo é escrito de maneira presente, no ambiente 
observado, onde se concretiza o poema, lugar do qual o poeta compõe o hokku. Portanto, de 
acordo com Keene, apud Nunes, 2011, (disponível em: 
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/ECAP-
HCP4D/tese_rob_definitiva.pdf?sequence=1) 

 
O hokku não deverá estar em desacordo com a topografia do lugar, sejam as montanhas 
ou o mar o que domine, nem com as flores que voam ou as folhas que caem dos pastos 
e árvores próprios da estação, nem com o vento, as nuvens, a bruma, a névoa, a chuva, o 
orvalho, a neve, o calor, o frio ou o quarto da lua. Os objetos que suscitam uma reação 
imediata são os mais interessantes para serem incluídos no hokku, como os pássaros 
primaveris e os insetos outonais. Mas o hokku não tem mérito, se parecer ter sido 
preparado de antemão. 

 
Dessa pequena estrofe do hokku é o que se deu origem a outro estilo, o haikai-renga. Os 

haikai-renga são versos ligados, que têm como função divertir e informar o leitor. Ele começou 
a ser escrito por várias pessoas, e o escritor que ganhou maior destaque nesse estilo foi Matsuo 
Bashô (1644 – 1694). Segundo Franchietti (2012, p. 17-8), 

 
Só com o Bashô (...) o haikai ocupará seu lugar como gênero diferente e autônomo, em 
que o pessoal e o impessoal, o alto e o baixo, o elegante e o grotesco compõem um 
mesmo mundo, cheio de sentido e vida. 
 
No orvalho da manhã, 
Sujo e fresco,  
O melão enlameado 
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Esse tipo de poema foi reconhecido nos grandes centros do Japão e alcançou seu auge 
como estilo poético no século XVII. Contudo, para se chegar ao haicai conhecido atualmente, 
conforme salientamos, o gênero passou por mudanças e adaptações; resumidamente, 
primeiramente surgiu o tanka, que se passou para o renga, hokku, hokku-renga até chegar ao 
haikai. Então se entende que o haikai é um poema moderno, mas de origem tradicional. 

Com o passar do tempo, esse tipo de poema vem ganhando leitores e apreciadores no 
mundo todo, acreditamos que isso ocorra especialmente por causa da sua simplicidade, 
objetividade, concisão aliados a sua grande carga poética. 

Como outro tipo de poemas, esses também têm normas próprias, somente parar 
relembrar, são compostos por dezessete sílabas poéticas distribuídas em três linhas ou versos, 
a primeira e a terceira têm cinco sílabas poéticas, a segunda, sete sílabas (5-7-5). Entre suas 
principais características ressaltamos: o conteúdo relacionado à natureza, ao tempo particular. 
Um dos grandes poetas do haicai, Bashô, in Franchietti (2012, p. 28), diz: 

 
Haikai é simplesmente o que está acontecendo aqui, agora – após o que teria dito o 
seguinte hokku: 
 
As flores 
Da beira da estrada- 
O cavalo acaba de comê-las.  

 
Essas poesias de origem japonesa também nos chamam a atenção devido a sua 

maneira sugestiva, pois o escritor escreve em poucas palavras de forma objetiva e não 
explicativa, geralmente retratando um instante da realidade presente e elementos natureza. A 
economia de termos é uma forma concentrada de expor os sentimentos, mas isso não quer 
dizer que tais versos sejam pouco expressivos.  O haicai, com apenas três versos, possibilita 
várias leituras e maneiras interpretativas, pois como outros textos literários, explora a 
plurisignificação. De acordo com Paz (1991, p. 196-7): 

 
A estética japonesa, ou melhor, o leque de visões e estilos proporcionado por essa 
tradição artística e poética, não deixou de nos intrigar e seduzir, mas nossa perspectiva 
não é a mesma das gerações anteriores. (...) Creio que o que todos buscamos nelas é um 
outro estilo de vida, outra visão do mundo e, também, do transmundo.  

 
Neste mundo de tempo acelerado e tão cheio de informações a leitura de poemas pode 

ser uma boa maneira de se refletir sobre a relação entre o homem e o mundo. Ao lermos um 
haicai, em seus pequenos versos percebemos uma visão de mundo relacionada a outra cultura, 
o que possibilita o contato com histórias de uma sabedoria milenar, ampliando nossos 
conhecimentos e também mexendo com nossa sensibilidade.  
 
 
OOOO haicai no Brasil, dois representantes haicai no Brasil, dois representantes haicai no Brasil, dois representantes haicai no Brasil, dois representantes    

 
O haicai brasileiro, embora tenha temas mais generalizados, também traz entre seus 

assuntos o tratamento da natureza e do seu povo, mostrando um pouco da cultura local com o 
uso de uma linguagem simples e direta.  

No Brasil, adotou-se a forma haicai, mas de outras maneiras esses versos também são 
conhecidos, a saber: haicai, haikai, haiku ou hokku.  

Para o estudo desses breves poemas, escolhemos dois escritores brasileiros, Helena 
Kolody e Mario Quintana. Ambos retratam em seus haicais elementos próprios do gênero, mas 
de forma diversificada, confirmando estilos diferentes, ou seja, maneiras únicas de compor 
seus versos.  
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A escritora Helena Kolody é filha de Miguel e Vitória Kolody, ucranianos que se 
conheceram e se casaram no Paraná. Ela nasceu em Cruz Machado, Paraná, no dia 12 de 
outubro de 1912, viveu a maior parte de sua infância em meio à natureza, em Três Barras - SC. 
Mudou-se para Curitiba, estudou e se formou professora, lecionou no Instituto de Educação de 
Curitiba por vários anos. 

Seu primeiro livro, Paisagem do Interior, publicado no ano de 1941, foi dedicado ao seu 
pai; a obra continha quarenta e cinco poemas, dentre eles, três haicais.  

Mario Quintana, filho de Celso de Oliveira Quintana e de Virgínia de Palma, nasceu em 
30 de julho de 1906 na cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul, onde viveu toda a sua infância, 
mudou-se para Porto Alegre ainda jovem e estudou em Colégio Militar. Trabalhou na Editora 
Globo, na farmácia de seu pai e no Jornal Correio do Povo. 

Em 1940, publicou seu primeiro livro de sonetos, A Rua dos Cataventos, pela Editora 
Globo, de Porto Alegre. Neste livro não aparecem haicais, mas a sua obra mescla tanto poemas 
de estrutura tradicional quanto moderna. Em produção posterior, surgem alguns haicais, 
contudo não são versos convencionais, o que pode ser associado à postura irreverente do poeta, 
apresentando uma forma e um conteúdo inovador para o gênero.  

Na leitura de haicais de Kolody e de Quintana, podemos perceber alguns elementos 
recorrentes, conforme disposto no quadro a seguir. 

 
KolodyKolodyKolodyKolody    QuintanaQuintanaQuintanaQuintana    

Animais -- 

Constelação Constelação 

Morte Morte 

Natureza Natureza 

Objetos -- 

Parentes da família Parentes da família 

Partes do Corpo Humano Partes do Corpo Humano 

Sentimentos -- 

-- Poesia 

  
Kolody e Quintana abordam alguns elementos parecidos em seus haicais, como por 

exemplo, os elementos da natureza (flores, pássaros, borboletas) e os elementos celestes 
(estrelas, arco-íris). Esses elementos fazem parte da composição tradicional deste poema.  

Também percebemos que os autores abordam outras temáticas em seus haicais que 
fogem totalmente das temáticas clássicas, como, por exemplo, partes do corpo humano e 
metalinguagem. 
    
    
LLLLiteratura comparadaiteratura comparadaiteratura comparadaiteratura comparada    

    
Literatura Comparada (LC), como estudo, iniciou-se na França com Abell-François 

Villeman, nas universidades francesas, em cursos de Literatura. Tinha como estudo fontes e 
influências, estabelecendo relações entre obras literárias. 

Em 1931, Paul Van Tieghem publicou “La littérature comparée”, com estudos 
comparados e estabeleceu a LC como um ramo da Literatura Geral em relação à historiografia 
literária. Tieghem tinha por objeto de seus estudos as relações entre as diversas literaturas, 
observando a maneira como elas se ligam umas às outras em conteúdo, forma, e estilo.  
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Já no início do século XX, Paul Valéry introduziu um novo conceito sobre a influência 
literária, assim, mudou as definições do comparativismo. Valéry, voltando seus estudos para a 
psicologia, atribui um conceito voltado à questão do caráter emocional. Entretanto, nos estudos 
de Carvalhal, comparar é um recurso do comparatista, a comparação possibilita um 
entendimento mais profundo, um processo intelectual que define a diferenciação e a 
semelhança, portanto,  

 
a Literatura Comparada compara não pelo procedimento em si, mas porque, como 
recurso analítico e interpretativo, a comparação possibilita a esse tipo de estudo literário 
uma exploração adequada de seus campos de trabalho e o alcance dos objetivos a que 
se propõe. (CARVALHAL, 1986, p. 7) 

 
Com o 2º Congresso da Associação Internacional de Literatura Comparada, realizado 

em Chapel Hill, em 1958 iniciou um marco nos estudos da Literatura Comparada (LC) nos 
Estados Unidos. 

René Wellek ficou conhecido como fundador da LC nos Estados Unidos. Ele distingue a 
Literatura Comparada da Literatura Geral, na tentativa de fazer uma crítica a Paul Van Tieghem, 
pois, para este, “a literatura ‘comparada’ restringe-se ao estudo das inter-relações entre duas 
literaturas, enquanto a literatura ‘geral’ se preocupa com os movimentos e estilos que 
abrangem várias literaturas” (WELLEK in CARVALHAL e COUTINHO, 1994, p. 109). 

Wellek propõe uma análise voltada para o texto na inter-relação com o contexto. No 
século XX, houve uma reformulação dos conceitos da Literatura Comparada. Mikhail Bakhtin foi 
um dos contribuintes por meio de sua pesquisa voltada ao dialogismo.    

Julia Kristeva, baseando-se nos pressupostos dialógicos de Bakhtin, cria a teoria da 
intertextualidade na década de 1960. Essa teoria afirma que todo texto é construído de outro 
texto, não um texto autônomo.  

No Brasil, Kock também busca apoio no dialogismo e apresenta a seguinte concepção: 
“todo texto se constrói como um mosaico de citações, todo texto é a absorção e a 
transformação de outro texto” (KOCH, 2007, p.14). 

Entendemos que a intertextualidade ocorre quando uma obra que retoma outra obra, 
absorvendo informações para se formar uma nova obra, confirmando ou negando o que a obra 
originária traz.  

Nitrini (2010, p. 22) explica que a literatura comparada reside na pesquisa das ideias e 
temas em estudos que podem valer da intertextualidade, pois em diferentes épocas e 
literaturas apresentam ou criam, em torno de temáticas, relações e traços comuns que 
evoluem no tempo e no espaço. Ou seja, é na comparação que podemos perceber o estilo 
próprio do autor, as possibilidades de se estabelecer significado a determinado assunto. No 
caso dos haicais de Helena Kolody e Mario Quintana, as comparações auxiliam a perceber as 
semelhanças e as diferenças entre seus poemas. Um detalhe percebido é o tamanho dos 
versos, enquanto Kolody opta por versos mais curtos, Quintana não se preocupa e apresenta 
haicais com versos mais longos, um exemplo é o haicai Anoitecer, cuja divisão silábica é 7-4-7. 

O pensamento comparado sempre existiu para o homem. Só conseguimos pensar o 
claro se conhecemos o escuro, o alto em contraposição ao baixo, percebendo que as oposições 
também servem para ressaltar o que lhe é comparado.  Na verdade, são ideias binárias que 
também podem ser adotadas para o cotejo de produções artísticas. Para Nitrini (2010, p. 20), o 
termo Literatura Comparada “Derivou de um processo metodológico aplicável às ciências, no 
qual comparar ou contrastar servia com um meio para confirmar uma hipótese”. Comparando 
os haicais de Kolody e Quintana, notamos que há semelhanças na abordagem temática da 
natureza, e apresar da escolha lexical ser diversa, os sentidos são próximos.  

Nos estudos comparados são interligados obra e obra, autor e autor, autor e obra etc. 
Segundo Nitrini (2010, p. 24), “O objetivo é essencialmente o estudo das diversas literaturas 
nas suas relações entre si, isto é, em que medida umas estão ligadas às outras na inspiração, 
no conteúdo, na forma, no estilo”.  
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Já para Carvalhal (2003, p. 6) “a comparação não é um método específico, mas um 
procedimento mental que favorece a generalização ou a diferenciação”. A comparação tem 
sido um bom aparato teórico por possuir método e objetivos próprios que contribuem para a 
compreensão da literatura e dos confrontos estabelecidos com a própria literatura.  
 
 
Haicais de Kolody e Quintana: em torno de temHaicais de Kolody e Quintana: em torno de temHaicais de Kolody e Quintana: em torno de temHaicais de Kolody e Quintana: em torno de temáticas comunsáticas comunsáticas comunsáticas comuns    

 
A seguir, destacamos dois poemas que remetem ao mesmo tema, o primeiro, de 

Helena Kolody, é intitulado Luz interior (1997, p. 76). 
 

Luz interior  
 
O brilho da Lâmpada 
No interior da morada,  
Empalidece as estrelas. 

 
O outro, de Mario Quintana, tem como título Anoitecer (2009, p. 31). 

 
Anoitecer 
 
Da chaminé da tua casa 
Uma por uma  
Vão brotando as estrelinhas 

 
Como podemos perceber, os haicais Luz Interior e Anoitecer, remetem às estrelas de 

maneiras diferentes. Notamos que os dois poemas assemelham-se na escolha da temática da 
constelação. Helena Kolody traz em seu texto a “morada”, já, Mario Quintana, a “casa”, ou seja, 
os dois poetas retratam ambientes que têm sentidos próximos, só que se utilizam de 
expressões diferentes.  

Chama nossa atenção nos versos de Kolody a maneira como a lâmpada, objeto que 
pertence ao interior da casa, agrega significados às estrelas, sendo que, nesse caso, o espaço 
interno tenha iluminação mais intensa que o externo. Já nos versos de Quintana, é a chaminé 
que será o elo entre o ambiente interno e o externo, apontando para o fenômeno que está 
acontecendo e, aos poucos, se intensificando com o aparecimento das estrelinhas. 

Quanto à estrutura, os haicais seguem algumas regras básicas de composição do 
gênero, ambos estão escritos no presente, contudo os dois poemas divergem da métrica 
clássica desse tipo de composição. O haicai de Helena Kolody é dividido em 5-7-7 sílabas 
poéticas, e o de Quintana tem o esquema de 7-4-7.  

Os versos de Kolody apresentam rima (lâmpada/morada), já os versos de Quintana não 
trazem esta repetição sonora, opta pela reiteração de palavras que ao se repetirem (da, uma) 
consolidam uma marcação rítmica importante para a melodia do poema. 

Quanto às figuras, há em Kolody o uso de uma antítese (brilho/empalidece), fazendo 
com que o brilho das estrelas torne-se menos intenso. Nos versos de Quintana há uma espécie 
de gradação, promovida pelo uso da repetição do segundo verso e também pelo emprego de 
uma conjunção verbal com o segundo verbo no gerúndio (brotando), o que aponta uma ação 
inacabada, ou seja, continuativa. 

Um outro ponto de semelhança é percebido se observarmos os poemas, Arco-íris, de 
Kolody (1997, p. 76), e Amanhece, de Quintana (2009, p. 7). 
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Arco-íris  
 
Arco-íris no céu 
Está sorrindo o menino  
Que há pouco chorou 
 
 
Amanhece  
 
Um copo de cristal 
Sobre a mesa 
Inventa as cores todas do arco-íris... 

 
Os haicais acima possuem semelhanças entre si, pois apresentam em comum um 

elemento da natureza, o arco-íris. Contudo, percebemos que em cada poema o arco-íris tem um 
significado distinto e é formado de maneira diferente. No poema de Kolody, o elemento é 
natural, ou seja, composto pelo choro do menino, já no haicai de Quintana, o arco-íris é formado 
através do reflexo da luz no copo de cristal, objeto artificial, fabricado pelo homem.  

O “arco-íris” é retratado no poema de Kolody como algo bom, ele traz a alegria para o 
“menino” que estava chorando. No haicai de Mario Quintana, o “arco-íris” aparece pela luz do 
amanhecer refletida no copo de cristal que está posto sobre a mesa e também é algo bom, pois 
é responsável pelo lado lúdico e colorido do fenômeno, remetendo à poeticidade do arco-íris. 

No poema de Kolody, a escrita está no presente, mas também há uma palavra no 
passado “chorou”, ou seja, a escritora remete a uma ação do passado e antecipadamente 
atualiza em uma ação continuativa pelo uso do gerúndio, fugindo, assim, da forma padrão do 
haicai. Já Quintana, escreveu seu haicai no presente como é habitual para esta forma poética.  

A divisão métrica do haicai de Helena Kolody está em 6-7-5 e o de Mario Quintana 6-3-
10, ao utilizarem estas medidas, não atendem à estrutura tradicional da divisão silábica do 
haicai.   

Ainda explorando os elementos comuns presentes nas obras dos autores, os poemas 
Pássaros libertos, de Kolody (1997, p. 76) e Hai-kai da palavra andorinha, de Quintana (2009, p. 
34), são os próximos exemplos a serem analisados. 
 

Pássaros libertos  
 
Palavras são pássaros,  
Voaram! 
Não nos pertencem mais. 
 
 
Hai-kai da palavra andorinha 
 
A palavra andorinha 
Freme devagarinho 
E some em silêncio... 

 
A escrita destes dois haicais são semelhantes quando comparamos seus primeiros 

versos,  as palavras ganham sentidos que as libertam de uma significação única. Kolody 
apresentou em seu poema: “palavras são pássaros”, ou seja, ela utiliza uma metáfora para 
dizer que as palavras, quando pronunciadas , não pertencem mais a quem as falou, mas sim a 
que as escuta e entende. Quintana se refere “à palavra andorinha”, ou seja, ele brinca com a 
palavra, pois quando a pronunciamos, vai desaparecendo no ar, não retorna. 

A palavra poética e seus múltiplos sentidos propicia entendimentos diversos reforçados 
pelo uso metafórico que em sua plurissignificação diz uma coisa para significar outra. O 
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emprego da palavra “andorinha” no poema de Mario Quintana, faz-nos refletir sobre a 
pronúncia desta palavra que tem sons suaves, contribuindo para se perceber a tranquilidade da 
cena que se identifica com articulação da palavra que aos poucos desaparece no ar, e “some 
em silêncio”. 

No haicai de Helena Kolody, o segundo verso está escrito no passado e o primeiro e o 
terceiro estão escritos no presente. Em relação a sua métrica, é dividido em 5-3-6, ou seja, foge 
totalmente do padrão tradicional do haicai.  

No poema de Mario Quintana, são empregadas verbos no presente, como em um haicai 
tradicional e sua métrica é 6-6-5 respectivamente para os três versos que o compõe. 

Na comparação dos dois poemas seguintes: Hai-kai de outono (2009, p. 54), de Mario 
Quintana e Prisão (1997, p. 75), de Helena Kolody, encontramos mais uma vez destaque aos 
elementos da natureza (borboleta, folha, flor, sol). 

 
Hai-kai de outono 
 
Uma borboleta amarela? 
Ou uma folha seca 
Que se desprendeu e não quis pousar? 
 
 
Prisão  
 
Puseste a gaiola 
Suspensa de um ramo em flor,  
Num dia de sol 

 
Nas composições há um distanciamento de sentidos, pois enquanto o haicai de Mario 

Quintana apresenta em seus versos a “liberdade”, o de Helena Kolody enfatiza a “prisão”. 
Quintana explora a semelhança de uma borboleta amarela com uma folha seca do outono, cor 
comum às plantas nesta época do ano. Esses dois elementos quando se desprendem, ganham 
a liberdade e plainam no ar, a metáfora cria uma belíssima imagem, uma espécie de voo que 
se prolonga ao embalo do vento. 

Nos versos de Kolody, a gaiola é colocada em um galho de árvore, para que o “suposto 
pássaro” que está em seu interior fique à sombra num dia ensolarado. Mas esse “pássaro”, não 
tem a mesma liberdade da borboleta e/ou da folha que se desprende e por vontade própria não 
pousa, o que se confirma com o título do poema, Prisão. Enquanto os versos de Quintana traz o 
tempo do outono, o de Kolody alude à um outro período, a primavera, o que é conotado pelo 
ramo em flor. 

O haicai de Quintana está escrito no tempo passado e presente, em relação ao tamanho 
dos versos, é notável que os de Quintana são mais longos que os da composição de Kolody,  
que adota o tempo presente para seu poema. O que novamente distancia os poemas das 
normas padrão do haicai. 
 
 
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    

    
Assim, destacamos que os estudos e as leituras teóricas realizadas para a pesquisa 

favoreceram a reflexão e a ampliação dos estudos sobre os haicais de forma comparada, pois 
esta metodologia empregada aos breves poemas é pouco discutida em pesquisas desta 
natureza, motivo pelo qual optamos por esta abordagem. 

Percebemos que as análises, feitas a partir das temáticas comuns aos autores, 
contribuíram para a percepção dos pontos de semelhanças ou não deste gênero que teve como 
corpus poemas selecionados da obra de Kolody e de Quintana.  Chegarmos à conclusão de que 
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os autores escolhidos apresentam formas e estilos diferentes, maneiras únicas de tratar estas 
composições que se originaram em outra cultura e que os autores adaptaram acrescentando 
cor e aspectos próprios.  
    
    
REFERÊNCIASREFERÊNCIASREFERÊNCIASREFERÊNCIAS    
 
CARVALHAL, Tânia Franco. Literatura comparada.    São Paulo: Ática, 1986. 
________. O próprio e o alheio: ensaios de literatura comparada. São Leopoldo: Unisinos, 2003. 
________.  e COUTINHO, Eduardo de Faria. Literatura comparada: textos fundadores. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1994. 
CAMPOS, Haroldo de. Haicai: homenagem à síntese e Visualidade e concisão na poesia 
japonesa. In: A arte no horizonte do provável. São Paulo, Perspectiva, 1969. 
CANDIDO, Antonio. O estudo analítico do poema. 5. ed.- São Paulo: Associação Editorial 
Humanitas, 2006. 
FRANCHIETTI, Paulo (org. e sel.) e TAEKO DOI, Elza (org. e sel.). Haicai: antologia e história. 4ª 
ed. rev. – Campinas: Editora Unicamp, 2012. 
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça.    Intertextualidade: diálogos possíveis. São Paulo: Cortez, 2007. 
KOLODY, Helena. Viajem no espelho.  2. ed. - Curitiba: Ed. da UFPR, 1995. 
________.    Sinfonia da Vida. Tereza Hatue de Rezende (org.). D.E.L. Editora/Letraviva,1997. 
NITRINI, Sandra Margarida. Literatura comparada (história, teoria e crítica). São Paulo: Edusp, 
2010. 
NUNES, Roberson de Souza. Haicai: poesia e performance.  Disponível em: 
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/ECAP-
8HCP4D/tese_rob_definitiva.pdf?sequence=1- acesso em 23/08/2013 
QUINTANA, Mario. Os melhores poemas de Mario Quintana. seleção Fausto Cunha (sel). 8 Ed. – 
São Paulo: Global, 1094. 
________. O livro de haicais. Ronald Polito (org.); Roberto Negreiros (ilustr.). São Paulo: Globo, 
2009. 
PAZ, Octavio. A poesia de Matsuo Bashô e A tradição do haiku. In: Signos em rotação. São 
Paulo, Perspectiva, 1972. 72. 
________. Convergências:    ensaios sobre arte e literatura. Moacir Werneck de Castro (trad.). Rio 
de Janeiro: Rocco, 1991. 
SILVA, Agnaldo Rodrigues da (org.). Escritos culturais: literatura, arte e movimento. Cáceres: ed. 
UNEMAT; Editora de Liz, 2011. 
SOUSA, Tatiane Aguiar de. Haikais de Bashô: o Oriente traduzido no Ocidente. Fortaleza, Ceará, 
2007. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Centro da Humanidades, Universidade 
Estadual do Ceará. Disponível em http://www.uece.br/cmla/disserta/tatianedeaguiarsousa.pdf 
- acesso em 03/04/2013 
CRUZ, Antonio Donizeti da. A construção poética em Helena Kolody. Revista Ciênc. Let., Porto 
Alegre, n. 39, p. 264-278, jan./jun. 2006. Disponível em: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/LinguaPortuguesa
/artigos/art17.pdf - acesso em 01/04/2013.  
 
 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  222244442222    

UM ESTUDO ESTATÍSTICO DAS CORES UM ESTUDO ESTATÍSTICO DAS CORES UM ESTUDO ESTATÍSTICO DAS CORES UM ESTUDO ESTATÍSTICO DAS CORES 
NA POESIA DE CRUZ E SOUSANA POESIA DE CRUZ E SOUSANA POESIA DE CRUZ E SOUSANA POESIA DE CRUZ E SOUSA    

    
    

Adailton Almeida Barros (UNESPAR) 
Orientadora: Mônica Luiza Socio Fernandes (UNESPAR)  

 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Cruz e Sousa, poeta simbolista brasileiro é visto, por muitos, como 
obsessivo pela cor branca, tanto que Roger Bastide (1973) chegou a realizar 
um levantamento estatístico das cores utilizadas pelo poeta, porém se ateve 
às obras Broquéis e Missal, ambas publicadas em 1893. Contudo, há inúmeras 
outras cores em sua poesia, todas são importantes referências para a 
construção do sentido e do entendimento de sua produção. Destarte, o 
presente trabalho pretende apresentar a estatística das cores em toda a 
poesia de Cruz e Sousa e, a partir desses dados, estabelecer a relação com a 
sutentação temático-semântica de cada livro. Essa particularidade será 
analizada com base nos estudos desenvolvidos por Chevalier e Gheerbrant 
(1982). Destacamos também a importância de Bastide (1973) e Moisés 
(1984, 1987), bem como Costa (2011) para a fundamentação da pesquisa.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: Cruz e Sousa; estatística; cores. 

 
 
1. 1. 1. 1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

Este artigo tem por objetivo estudar a obra poética de Cruz e Sousa, poeta precursor do 
movimento simbolista brasileiro. O poeta nascido em Nossa Senhora do Desterro (atual 
Florianópolis), foi sem dúvida fundante para a lírica brasileira, uma vez que além de ser o 
representante maior do simbolismo brasileiro, contribuiu para as conquistas da poesia 
moderna, pois em seus textos há prenúncios das futuras conquistas poéticas que mais adiante 
iriam ser consagradas no movimento modernista. 

Cruz e Sousa é um poeta de singularidade ímpar nas letras brasileiras, era negro e viveu 
no período escravocrata brasileiro. Nasceu livre, embora seus pais ainda fossem escravos. 
Sofreu os terríveis venenos do preconceito racial, mas para o bem da poesia nacional, 
conseguiu, ainda assim, escrever obras de beleza e poeticidade que o consagraram como poeta 
universal.  

De vida sofrida, deixou-nos uma poesia de beleza única que coloriu as letras nacionais 
com uma produção que carrega uma poeticidade nova, traduzida em poemas construídos a 
pinceladas, demonstrando sua cosmovisão e essência poética. 

Cruz e Sousa, muitas vezes, é tido como obsessivo pela cor branca, chegando alguns 
críticos dizer que ele tinha complexo de cor, o que não procede, pois podemos verificar que a 
cor branca é um recurso estilístico amplamente empregado também por outros poetas 
simbolistas, como Alphonsus de Guimaraens, por exemplo, nos poemas: “Ossea Mea”, “Cisnes 
Brancos”, “Terceira Dor”, “A Catedral”, não sendo uma marca exclusiva dos textos 
cruzsouseanos. 

Observamos ainda que a poesia de Cruz e Sousa não fica restrita à cor branca, há 
diversas outras cores significativas em sua obra. Diante desta constatação, nosso objetivo é 
investigar os usos que ele faz das sinestesias visuais que sugerem outras cores. Para tanto, 
buscaremos a função primeira desta figura, ou seja, o colorido sugerido pelas imagens 
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evocadas, os seus significados e as possibilidades semânticas existentes no leque de cores que 
se encontra na poesia cruzesouseana.  

As cores utilizadas pelo poeta, enquanto material estilístico e estético, são de suma 
importância para o entendimento de sua poesia, extremamente sinestésico-visual, ou seja, as 
imagens poéticas de seus poemas concentram-se no mundo sensível, quando apresenta a 
óptica visual e, por vezes inteligível, promovendo junções sinestésicas para representar o 
abstrato ou mundo simbólico.  

O presente artigo está organizado em duas partes. Na primeira, denominada ‘contexto 
de pesquisa’, serão explanados os caminhos percorridos até a chegada aos dados que serão 
analisados na segunda parte sob o título de ‘estatística das cores’. Nesta parte, estão 
organizados os gráficos que revelam o uso das cores na poesia de Cruz e Sousa, bem como será 
apresentado a simbologia da cor que predomina em cada um dos  livros, considerando não só a 
recorrência de tal cor, mas sobretudo, sua relevância em relação ao encaminhamento temático-
semântico dos poemas dos três livros analisados. Os gráficos serão apresentados seguindo a 
ordem cronológica de suas publicações dos livros a que estão relacionados, destarte 
começando com o livro Broquéis, publicado em 1893, seguido de Faróis, de 1900 e Últimos 
sonetos, de 1905, ambos publicados postumamente.  
    
    
2222.... Contexto da pesquisa Contexto da pesquisa Contexto da pesquisa Contexto da pesquisa    

 
Este estudo começou por meio de pesquisas acerca da biografia do poeta, ocasião em 

que pudemos tomar contado com a história de vida de Cruz e Sousa, com a sua vivência social, 
cultural e intelectual. Após a pesquisa de dados puramente contextuais sobre o autor, iniciamos 
as leituras de estudiosos que se preocuparam com a poesia de Cruz e Sousa, bem como 
estudiosos da estilística, como Guiraud (1970) e Monteiro (1991). Dentre os que se voltaram 
para a poética cruzesouseana, destaca-se o sociólogo francês Roger Bastide (1973), que no 
livro A poesia afro-brasileira dedica quatro capítulos ao poeta simbolista, chamando atenção 
para a importância das cores na poesia de Cruz e Sousa. Bastide chega a fazer uma estatística 
das cores presentes referente aos livros Broquéis e Missal e admite o seguinte:  

 
Eu me diverti em fazer a estatística das evocações coloridas através da obra de Cruz e 
Sousa. Ora o azul, o verde, o vermelho, o roxo que representam um certo papel no Missal 
desaparece no Broquéis ( 8 epítetos verdes, 1 roxo…) enquanto o branco em seus 
diversos tons, branco puro, lunar, de neve, de nuvens, luminoso, cristalino, de marfim, 
leitoso, de espuma, opaco ou pérola volta 169 vezes. As duas cores mais importante são, 
a seguir, o ouro (18) e o rosa (10). (BASTIDE, 1973:65). 

 
Tendo por base os estudos de Bastide, a proposta desta pesquisa é ampliar o que foi 

investigado sobre as significações das cores na poética de Cruz e Sousa. Para tanto, serão 
analisadas suas três obras poéticas, diferindo do que fez Bastide que voltou sua análise para as 
obras Broquéis e Missal, sendo esta última uma obra em prosa poética. 

Assim, este trabalho objetiva prosseguir com enfoque na problemática já estudada por 
Bastide, com especial atenção às sinestesias visuais, sobretudo explorando as possibilidades 
semânticas das outras cores que fazem parte de seus poemas. Considerando que quando a 
obra do poeta é objeto de estudo o enfoque recai justamente à cor branca, pois é inegável que 
isto salta aos olhos de qualquer leitor iniciante da obra cruzesouseana, mas persistir em 
questões desta ordem é ficar na leitura rasa de sua obra, pois há muitos aspectos de sua 
poesia inexplorados e que merecem atenção. 

Podemos dizer que o Simbolismo, período em que Cruz e Sousa produziu, fez na 
literatura o que o Impressionismo estava fazendo na pintura e na música, isto é, promoveu a 
diluição da figura, a perda dos contornos, a percepção individual da realidade, a influência da 
luz, o sonho, as imagens etéreas, o subjetivo, o momento, o conhecimento intuitivo. Para Costa 
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(2011), tanto o Simbolismo quanto o Impressionismo registram a impressão que a realidade 
provoca no espírito do artista num momento particular, as sensações que ela provoca, ou seja, 
a realidade subjetiva, motivando o homem a se voltar para as manifestações metafísicas e 
espirituais. 

Costa (2011) diz ainda que ambos os movimentos são uma reação contra o 
materialismo e o cientificismo que imperavam na época, fins do século XIX. O artista parte em 
busca da essência do ser humano, daquilo que ele tem de mais profundo. O homem procura o 
seu verdadeiro eu, e não aquele eu do Romantismo – já desgastado e esvaziado – que se 
tornara superficial e excessivamente sentimentalista.  

Considerando esta inter-relação entre os dois movimentos, é natural que o uso das cores 
seja algo valoroso para esta estética, pois, assim como na pintura impressionista, é um dos 
recursos essenciais para se desvendar a significação do poema. Além disso, um dos preceitos 
simbolistas é sugerir e não descrever. Na literatura, a sugestão acontece de várias formas, uma 
delas se encontra na exploração das sinestesias, por isso a forte presença de recursos visuais e 
dos demais usos sinestésicos. Portanto o uso de cores se reveste de importantes pistas e 
desvendá-las é necessário para se compreender o simbolismo e o sentido dos poemas.  

A sinestesia é uma figura de linguagem característica da estética simbolista. É um 
recurso estilístico que se baseia na relação entre planos sensoriais, ou seja, na relação entre os 
diferentes sentidos humanos como o olfato, a visão, o paladar, o tato e audição. Em se tratando 
da sinestesia visual, observamos que a figura se mostra nos poemas entre os artifícios que 
sugerem formas, tamanhos, volumes, texturas e especialmente pelas cores. Assim, é 
necessário redobrar a atenção para este detalhe que se liga ao conteúdo imagístico do poema. 

Vimos que a poesia de Cruz e Sousa encerra muitas discussões ao que diz respeito à 
sinestesia visual da cor branca, esta decorrência se deve ao fato de a cor branca ser uma das 
conquistas da estética simbolista como bem explicita Massaud Moisés em História da 
Literatura Brasileira:  

 
… uma onda de espiritualismo não raro místico, expresso por imagens neblinosas, 
diáfanas, em que a noção de “vago” e de “mistério” contracena com a de “branco”. Tais 
imagens, é bom que se diga, não pressupõem complexo de cor, como alguns críticos 
desejaram. Ao contrário, traduzem o encontro e o emprego, sistematizado, de uma das 
conquistas preferidas da estética simbolista em geral, e coerente com as novidades da 
pintura impressionista quando descortinou o branco “difuso” na atmosfera ao ar livre. 
Para testá-lo, basta correr os olhos pelos nossos poetas simbolistas, a começar de 
Alphonsus de Guimaraens: lá está, indefectivelmente, o gosto pela cor branca, pelo lírio, 
pelo nevoento, pelo luar, pelas estrelas. (MOISÉS, 1984:30). 

 
Em se tratando da poesia de Cruz e Sousa, as sinestesias visuais se revelam um 

expediente deste poeta para tentar dar colorido as suas imagens e sugerir o que transcende ao 
mero descricionismo das cenas. Deste modo, as cores funcionam como instrumento para 
identificar as imagens, muitas vezes difíceis de serem verbalizadas, pois se trata de uma poesia 
que se reporta ao mundo dos sonhos, enfim dos símbolos. 

Destaca-se neste contexto a leitura do livro Dicionário dos símbolos de Chevalier e 
Gheerbrant (1982), que trata da semântica das cores. Em seguida, fizemos o levantamento e a 
elaboração da estatística das cores presentes nos poemas dos três livros poéticos de Cruz e 
Sousa. 
 
3333....    Estatística das coresEstatística das coresEstatística das coresEstatística das cores    

 
A estatística das cores aqui realizada se justifica pela contribuição aos estudos iniciados 

pelo sociólogo francês Roger Bastide, bem como por tratar de um poeta outrora esquecido pela 
academia brasileira e que fora um importante representante do simbolismo em nosso país, 
sendo também reconhecido internacionalmente, sendo os seus poemas traduzidos e 
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publicados em cerca de, pelo menos, oito idiomas; alguns de seus poemas são encontrados 
inclusive na China.  

Os resultados a seguir foram obtidos por meio do levantamento das cores existentes 
nos poemas dos três livros de Cruz e Sousa: Broquéis, Faróis e Últimos sonetos transferido para 
tabulação no programa Excel. Com objetivo de uma melhor visualização e tratamento dos 
resultados, organizamos os gráficos que seguem. 

 

 
Gráfico 1 - Cores em Broquéis 

 
Este gráfico apresenta as cores encontradas nos poemas do livro Broquéis. Percebemos 

que há predominância para a cor branca, utilizada 103 vezes, seguida por um grande número 
de outras cores como a vermelha, amarela, preta e azul. As demais, ficam distribuídas de forma 
mais proporcional, o que contribui para um certo colorido ao livro.  Outro detalhe que também 
notamos é que as cores primárias (azul, vermelho e amarelo) ocupam papel de destaque no 
livro, seguida da cor preta. Com o levantamento, também pudemos notar que se somadas as 
cores que aparecem de forma equilibrada elas ultrapassam o número de vezes em que a cor 
branca foi empregada.  Nesta obra, a temática recorrente é envolta pela questão do amor 
carnal. Portanto, a cor branca reitera o tema que geralmente está associado ora à 
espiritualidade, ora à sensualidade. 

Em relação à semântica da cor branca, cor preponderante deste livro, que em geral se 
liga à noção da espiritualidade cristã, notadamente um dos temas recorrente de tal obra 
cruzesouseana. Sobre tal cor, Chevalier e Gheerbrant (1982:143) reiteram que “É a cor da 
pureza, que não é originariamente uma cor positiva, a manifestar que alguma coisa acaba de 
ser assumida; mas sim uma cor neutra, passiva, mostrando apenas que nada foi realizado 
ainda.” Este aspecto revela que a cor branca, corrobora a temática da espiritualidade, pois a 
castidade, pureza e resignação, em geral, são caracteres requeridos no ser amado, 
contrapondo-se ao desejo carnal que geralmente também aparece nos poemas. 

 

 
Gráfico 2 - Cores em Faróis 
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Este segundo gráfico refere-se aos poemas do livro Faróis no qual, além do preto, que 
ganha em recorrência, algumas outras cores, que também estão presentes em Broquéis, 
aparecem em maior número de vezes como é o caso das cores cinza, azul, vermelho, roxo e 
verde, embora este colorido fique atenuado pelo uso demasiado das cores preta e branca. 
Podemos ver que a recorrência do preto é preponderante, seguida de forma gradativamente 
decrescente pelas cores branca, cinza, azul, amarela, vermelha e roxa, esta última uma cor 
secundária originada da mistura entre as cores primárias azul e vermelha. Outras cores 
secundárias também são utilizadas (o verde e o laranja), mas em menor recorrência, além da 
cor rosa. Este levantamento permite-nos dizer que o contraste entre as cores preta e a branca 
revela um tom acinzentado, que se configura como a grande cor deste livro. É interessante 
observar esta nuance porque uma cor depende também das relações que estabelece com as 
outras cores na expressão sígnica.  

A respeito da cor cinza, Chevalier e Gheerbrant  (1982) dizem que é composta em 
partes iguais de preto e branco, designando, na simbologia cristã, a ressurreição dos mortos. É 
a cor da cinza e da bruma. Os hebreus se cobriam de cinza para exprimir uma dor intensa. Para 
nós, a cor cinza é uma cor de luto aliviado. O acinzentamento dos objetos, quando descritos, 
dão a impressão de tristeza, de melancolia, de enfado. A grande temática do livro é a dor, tanto 
que a dor chega a ser personificada, por exemplo, no poema “Meu filho”, dele são os versos: 
“Mas, ah! eu vejo bem, sinistra, sobre o trono,/ A Dor, a eterna Dor, agitando o seu cetro!” 
(CRUZ E SOUSA, 2008, p. 176).  Daí no poema “Violões que choram...” de Cruz e Sousa (2008, 
p. 142-7) o eu lírico ao se reportar com um tom saudosista à cidade natal numa atmosfera 
nevoenta que envolve o ambiente anunciado pelos chorosos sons. 

 

 
Gráfico 3 - Cores em Últimos sonetos 

 
De acordo com este último gráfico, o preto, seguido do branco, continuam sendo as 

cores predominantes, muito embora o azul se revele de grande importância expressiva. Por ser 
a grande temática deste livro a reconciliação com o sofrimento, o azul é entendido como a cor 
que auxilia a manutenção temática, pois é a cor que está ligada à ideia de redenção, do céu 
cristão, conforme a ideologia religiosa cristã. O substantivo céu é recorrente no livro e acaba 
reforçando a ideia da cor que melhor o representa. Assim, a cor azul acaba sendo a mais 
importante deste livro, o que explicamos devido à recorrência e à expressividade semântica que 
assume no sentido de seus versos. 

Em se tratando da cor azul, podemos dizer, com base nos estudos de Chevalier e 
Gheerbrant (1982), que é a mais profunda das cores: é uma cor fria, na qual os nossos olhos 
descansam e são transportados a outros espaços. Segundo o Dicionário dos símbolos, o azul é 
a mais imaterial das cores: a natureza o apresenta geralmente feito apenas de transparência, o 
azul também é a mais pura e fria das cores, à exceção do branco neutro. Assim, o conjunto de 
suas aplicações simbólicas depende dessas qualidades fundamentais. Para os autores:  
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Aplicada a um objeto, a cor azul suaviza as formas, abrindo-as e desfazendo-as. Uma 
superfície repassada de azul já não é mais uma superfície, um muro azul deixa de ser 
um muro. Os movimentos e os sons, assim como as formas, desaparecem no azul, 
afogam-se nele e somem, como um pássaro no céu. Imaterial em si mesmo, o azul 
desmaterializa tudo aquilo que dele se impregna. É caminho do infinito, onde o real se 
transforma em imaginário. (CHEVALIER E GHEERBRANT, 1982:107). 

 
Tal simbologia da cor azul reitera o grande tema do livro que é a fuga, elevação aos 

‘céus’ como tentativa de transcendência em relação à dor tão presente em Faróis, denotando 
que a territorialidade, ‘os pés no chão’, ou seja, o mundo físico, ‘real’ é a causa do sofrimento 
do eu lírico. Tanto que, o céu é entendido como “Casulo azul do anseio vago, aéreo, Formidável 
muralha de mistério/ Que deixa os corações desconsolados.”. O trecho pertence ao poema 
“Sentimento esquisito” de Cruz e Sousa (2008, p. 307) que trata do desejo do eu lírico em 
elevar os seus sonhos terrenos, que não foram realizados, aos céus como forma de eternizá-los.  

 
 

4444.... Considerações finais Considerações finais Considerações finais Considerações finais    
 
Por meio das leituras teóricas acerca das cores e da sua quantificação estatística das 

vezes em que apareceram nos poemas de Cruz e Souza, pudemos perceber que elas são 
extremamente relevantes para entendermos a poética do autor, pois mantêm um papel de 
destaque em sua poesia quando associadas aos sentidos de seus versos. Dos 199 poemas que 
compõem as três obras analisadas, apenas 42 não têm nenhuma referência à cor. Estes 
levantamentos estatísticos permitiram observar que tais cores possuem uma relação 
semântico-temática com cada livro, ou seja, em Broquéis, obra em que a grande temática fica a 
cargo do mundo espiritual e carnal, a cor predominante é branca, reforçando que esta cor, 
utilizada em demasia, contribui para os valores expressos e em consonância com a estética 
simbolista, de nada contribuem para as suposições de um complexo de cor por parte do poeta.  

Já em Faróis, o tema recorrente está relacionado à dor existencial. Aqui, a cor 
predominante é a preta, combinando perfeitamente para exprimir uma dor tão grande que 
parece ter na morte a solução para todos os problemas da existência. Embora o preto seja a cor 
que aparece o maior número de vezes, o branco vem logo em seguida, ocupando papel de 
destaque. Com a mistura dessas duas cores, obtém-se a cor cinza, presente no livro todo em 
graduações que sugerem um enegrecimento, apagamento, embasamento e obscuridades da 
vida, situações em que o homem é aniquilado pela própria dor que alimenta. 

Em Últimos sonetos, percebemos uma reconciliação com a dor presente no livro anterior 
e o céu antes acinzentado, mostra-se aqui desanuviado e límpido. O azul revela uma 
tranquilidade, contribuindo para o sentido da redenção da dor que outrora lacerava o peito do 
eu-lírico. Esta cor é extremamente expressiva e contribui para reiterar a temática do livro, que 
podemos dizer se tratar da redenção. Nestes termos, a cor se reveste de todo o misticismo 
cristão da recompensa e do paraíso post mortem. 

O presente estudo, sendo uma contribuição a estudos anteriores, abre também margem 
para outras abordagens e análises, haja a vista a possibilidade de ampliação e de 
aprofundamento do estudo aqui sistematizado.  
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Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Embora seja evidente a importância da literatura na educação 
básica, estudiosos da área como, entre outros, Regina Zilberman (1985), 
apontam que o ensino do conteúdo literário está em crise. Buscando uma 
renovação metodológica, as professoras Bordini e Aguiar (1993) elaboraram o 
Método Recepcional, com base nos postulados da Estética da Recepção, de 
Jauss, apresentando como elemento fundante a atitude participativa do 
aluno/leitor diante do texto literário. Nessa perspectiva, o valor estético de 
uma obra é medido pela recepção do público. O objetivo dessa pesquisa é a 
reflexão sobre uma proposta de trabalho com a leitura literária, nas aulas de 
língua portuguesa e literatura, desenvolvida em uma turma de 3º ano do 
ensino médio. Por meio da leitura de contos contemporâneos de autoria 
feminina e notícias jornalísticas, buscou-se refletir sobre a temática do ciúme 
na sociedade contemporânea, denominada de líquido-moderna pelo sociólogo 
Zygmunt Bauman (2003). Tendo como foco as etapas do Método Recepcional, 
partimos de discussões iniciais com base em notícias que abordam atos de 
violência entre casais em função do ciúme para que, posteriormente, 
introduzíssemos os contos “Para que ninguém a quisesse”, de Marina 
Colasanti, e “Venha ver o por do sol”, de Lígia Fagundes Telles, capazes de 
propiciar a fruição estética e a ruptura dos horizontes de expectativas dos 
alunos/leitores. Para isso, este trabalho respaldou-se nos aportes teóricos 
sobre as relações afetivas efêmeras na pós-modernidade (D’INCAO, 1992; 
BAUMAN, 2003), da estética da recepção (JAUSS, 1994; BORDINI, AGUIAR, 
1993) e nas abordagens sobre a importância da leitura literária (CANDIDO, 
1989; ZILBERMAN, 1985).   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: estética da recepção; contos contemporâneos de autoria 
feminina; ciúme. 

 
 
1. Con1. Con1. Con1. Considerações iniciaissiderações iniciaissiderações iniciaissiderações iniciais    
 

Embora seja consensual a importância da leitura literária na educação básica, 
estudiosos da área como, entre outros, Regina Zilberman (1985), apontam que o ensino do 
conteúdo literário nas escolas está em crise. Isto porque essa disciplina tem sido relegada a um 
segundo plano e, até mesmo, em alguns casos, nem se é ensinada. 

Atribuímos alguns fatores que podem explicar o que está ocorrendo nas escolas e que 
impedem que o ensino-aprendizagem de literatura ocorra, de uma forma efetiva e produtiva. 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 

ISBN: 978-85-88753-26-6  222255550000    

Um dos fatores a ser elencado aqui é a falta de interesse dos estudantes em realizar leituras, 
mesmo que estas sejam curtas, eles alegam, entre outras coisas, a falta de tempo para ler e a 
dificuldade em entender a linguagem literária, sobretudo dos textos mais clássicos. Outro fator 
são os questionamentos feitos por alunos como: em que este texto vai me servir? Os equívocos 
também ocorrem por parte do professor que não deixa claro os objetivos da aula, e nem de 
todo o suporte que a literatura oferece como a capacidade de reflexão, de análise, de 
argumentação, de comparação, de leitura de mundo e de criticidade.  

E os livros didáticos não ficam fora desta abordagem, pois há falhas substanciais nas 
metodologias adotadas, feitas, não raras vezes, por meio de fragmentos de romances que não 
foram lidos pelos alunos e, muitas vezes, nem mesmo pelo professor, interferindo no próprio 
teor das obras estudadas, ficando sempre uma lacuna na aprendizagem dos estudantes. Neste 
sentido, é importante ressaltar alguns requisitos propostos pelas professoras Bordini e Aguiar 
(1993) para que se possa produzir um ensino eficaz da leitura da obra literária. Para elas, seria 
fundamental  

 
dispor de uma biblioteca bem aparelhada, na área da literatura, com bibliotecários 
que promovam o livro literário, professores leitores com boa fundamentação teórica 
e metodológica, programas de ensino que valorizem a literatura, e, sobretudo, uma 
interação democrática e simétrica entre alunado e professor. (BORDINI & AGUIAR, 
1993, p. 17).  

 
Dessa forma, percebemos que aluno, escola, professor, estrutura e um bom processo 

metodológico devem andar juntos para formar o aluno crítico que queremos. Nesse sentido, 
Candido (1989), em seu ensaio sobre a intrínseca relação entre “Direitos humanos e literatura” 
ressalta sobre a importância dos estudos de literatura na formação humana: 

 
A função da literatura está ligada à complexidade da sua natureza, que explica 
inclusive o papel contraditório, mas humanizador (talvez humanizador porque 
contraditório). Analisando-a podemos distinguir pelo menos três faces: 1) ela é uma 
construção de objetos autônomos como estrutura e significado; 2) ela é uma forma 
de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos 
grupos; 3) ela é uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e 
inconsciente. (CANDIDO, 1989, p. 114). 

 
Dessa forma, percebemos o quanto a leitura de textos literários é fundamental para que 

os alunos alcancem conhecimentos e reflexões acerca do mundo em que vivem. Foi por esta 
razão que propomos um trabalho com a literatura, mais especificamente com a Estética da 
Recepção, para que, com isso, possamos desenvolver um leitor crítico e com capacidade 
reflexiva e argumentativa, aumentando gradativamente seu horizonte de expectativas. Para 
isso, nossa proposta consiste em um trabalho com o ensino médio, analisando a temática do 
ciúme por meio de diferentes formas e gêneros. Além de notícias jornalísticas atuais, que 
abordam atos de violência entre casais por causa do ciúme, também analisamos os contos 
“Para que ninguém a quisesse”, que integra a obra Contos de amor rasgados (1986), de Marina 
Colasanti e “Venha ver o por do sol”, que integra a coletânea Antes do Baile Verde (1970), de 
Lygia Fagundes Telles. Ambos os contos abordam, de forma pungente e dramática, a 
fragilidade dos laços afetivos na contemporaneidade e suas funestas consequências como a 
opressão, o ciúme e a morte. 
    
 
2. 2. 2. 2. A estética da recepção e o ensino de literaturaA estética da recepção e o ensino de literaturaA estética da recepção e o ensino de literaturaA estética da recepção e o ensino de literatura    

    
A estética da recepção, metodologia adotada para realização deste trabalho no ensino 

da literatura, surgiu quando ainda estava em vigor a crítica estruturalista, justamente, com o 
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intuito de contrapor a essa teoria centrada apenas na estrutura imanente do texto. Essa nova 
abordagem no ensino de literatura, proposta por Hans Robert Jauss, a partir uma conferência 
proferida na Universidade de Constance, na Alemanha Ocidental, em 1967, teve como objetivo 
o surgimento de uma crítica literária centrada no leitor. Para Jauss, nem a crítica estruturalista 
nem a marxista davam conta da leitura das obras literárias, pois ignoravam o leitor em seu 
papel genuíno, aprofundando, assim, o abismo entre contemplação estética e contemplação 
histórica. Dessa forma, para Jauss, “ambas privam a literatura de uma dimensão que é 
componente imprescindível tanto do seu caráter estético quanto de sua função social: a 
dimensão de sua recepção e de seu efeito” (JAUSS, 1994, p. 22). 

A partir das leituras das obras de Jauss, que chegaram ao Brasil no final dos anos 80, 
com as traduções e publicações de seus trabalhos por críticos como Luís Costa Lima, as 
professoras Bordini e Aguiar (1993), procuraram aplicar sua teoria ao ensino da escola básica, 
buscando sua aplicabilidade ao criarem o Método Recepcional. De acordo com esse método, o 
trabalho com a estética da recepção tem como objetivo, para Bordini e Aguiar (1993), efetuar 
leituras compreensivas e críticas, ser receptivos a novos textos e a leitura de outrem, questionar 
as leituras efetuadas em relação ao seu próprio horizonte cultural, transformar o próprio 
horizonte de expectativas, bem como os do professor, da escola da comunidade familiar e 
social. 

Para alcançarmos esses objetivos, há um processo composto por cinco etapas, sendo as 
seguintes: (1) Determinação do Horizonte de Expectativas; (2) Atendimento do horizonte de 
expectativas; (3) Ruptura do horizonte de expectativas; (4) Questionamento do horizonte de 
expectativas, (5) Ampliação do horizonte de expectativas. 

Na primeira etapa, o professor deve observar as preferências de leitura dos alunos, as 
temáticas, comentários realizados por eles. Então, partindo para segunda etapa, busca atender 
os horizontes de expectativas, que consiste em atender aos interesses literários dos educandos, 
inserindo nas aulas textos com uma complexidade menor e que faça parte do cotidiano literário 
dos alunos. Após isso, a próxima etapa tem como foco a ruptura do horizonte de expectativas, 
em que novas leituras surgirão, possivelmente abalando as certezas dos alunos. Serão feitas 
reflexões e interpretações diversas, depositando novos olhares e aprofundando o 
conhecimento. Em seguida, há um questionamento do horizonte de expectativas, por meio do 
qual os alunos são levados a perceberem sobre conceitos entranhados em si, mas que agora 
abrem espaço para novas reflexões e um novo olhar diante de textos literários. Após as quatro 
etapas do método, partimos para a quinta e última. Nessa etapa ocorre à ampliação do 
horizonte de expectativas, que é a fase em que o aluno vai perceber sua progressão mediante 
textos literários, é aí que ele vai analisar seu crescimento como um leitor crítico. Essa etapa 
marca um reinicio do método, em que no estágio atual que os alunos conhecem melhor o 
tema, a obra e que eles avaliarão que sua capacidade de analise progrediu, reinicia-se o 
método, mas agora os estudantes terão um desempenho melhor, pois estarão mais 
participativos, segundo Bordini e Aguiar (1993), isto “proporciona uma carga de motivação bem 
mais elevada.” (p. 91). 

Para que consigamos obter êxito, em todo esse processo, devemos ser categóricos nas 
escolhas das obras. É um equívoco pensar que na literatura os estudos devam vir dos textos e 
obras mais complexas para as mais acessíveis linguisticamente. A estética da recepção 
repensa esse ensino e propõe uma nova metodologia que começa justamente em uma leitura 
mais acessível e do contexto real do aluno para, então, partir para uma leitura mais complexa. 

Ao propor um trabalho com literatura, que inicialmente tenha relação com o contexto 
real dos alunos, estamos pensando que o processo de aprendizagem destes estudantes tenha 
significado. Quando partimos de seu contexto, a aula ganha mais interesse por parte dos 
alunos, pois o que está sendo abordado tem valor no meio em que vivem, fazendo parte de seu 
conhecimento de mundo. Para Jauss, a boa obra literária apresenta sempre alguns traços 
familiares no leitor, uma vez que “ela desperta a lembrança do já lido, enseja logo de início 
expectativas quanto a “meio” e a “fim”, conduz o leitor a determinada postura emocional e, 
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com tudo isso, antecipa um horizonte geral de compreensão” (JAUSS, 1994, p. 28). Por isso, 
após essa abordagem, os espaços vazios permitem o diálogo entre aluno/texto/autor e o 
avanço em relação ao seu horizonte de expectativa. 

Nas DCEs (2008), documento que tem norteado as ações pedagógicas do ensino de 
Língua Portuguesa nos últimos anos, o ensino de literatura é pensado a partir dos pressupostos 
teóricos da estética da recepção. Ao abordar e Estética da Recepção e a Teoria do Efeito, há 
uma ênfase de que 

 
Essas teorias buscam formar um leitor capaz de sentir e de expressar o que sentiu, 
com condições de reconhecer, nas aulas de literatura, um envolvimento de 
subjetividades que se expressam pela tríade obra/autor/leitor por meio de uma 
interação que está presente na prática de leitura. (DCEs, 2008, p. 58). 

 
Nesta abordagem, que tem como foco a figura do leitor, o aluno pode desempenhar um 

papel crítico ao analisar as obras literárias. O que o autor produz não é tido como uma verdade 
única, mas novas leituras podem ser consideradas ampliando seu conhecimento e capacidade 
argumentativa. Nos textos há várias lacunas e vazios que permitem que o leitor, ao modo com 
que vai avançando em suas leituras e de seu conhecimento de mundo, as desvendem, por isso 
a importância do diálogo leitor/aluno/texto, colocando em evidência que “Aquele que lê amplia 
seu universo, mas amplia também o universo da obra a partir da sua experiência cultural” 
(DCEs, 2008, p. 58). 

 
 

3. 3. 3. 3. Da teoria à prática: a ruptura dos horizontes de expectativas por meio do diálogo entre o real Da teoria à prática: a ruptura dos horizontes de expectativas por meio do diálogo entre o real Da teoria à prática: a ruptura dos horizontes de expectativas por meio do diálogo entre o real Da teoria à prática: a ruptura dos horizontes de expectativas por meio do diálogo entre o real 
e a ficção com a leitura de notícias e contose a ficção com a leitura de notícias e contose a ficção com a leitura de notícias e contose a ficção com a leitura de notícias e contos    
    

Jauss aborda o caráter dialógico da obra literária e sua capacidade de renovar-se a cada 
leitura, confirmando que está viva. Para Jauss, “as obras devem graças ao estilo, gênero ou 
forma evocar propositadamente um horizonte de expectativas nos leitores para depois destruí-
lo passo a passo”. (JAUSS, 1994, p. 28). Devido a isso, os gêneros escolhidos para aplicação 
desse trabalho – notícias jornalísticas e contos – evidenciam esse caráter dialógico e 
intertextual da literatura ao estabelecer uma relação profunda entre o real e a ficção. 

A escolha do gênero notícia deve-se ao fato de a notícia ser um texto sempre atual, e 
por isso acreditamos conseguir despertar o interesse do aluno e promover um estudo de 
qualidade, pois, sem dúvida, a notícia terá maior recepção no contexto social deste aluno. Além 
disso, o trabalho com gêneros jornalísticos possibilita o conhecimento de um campo muito 
presente na vida dos alunos, uma vez que é um gênero que diariamente informa sobre os 
acontecimentos da sociedade e, por isso, sua circulação é mais freqüente no contexto dos 
alunos. 

Defendemos que este trabalho pode estimular nos alunos um grande interesse nas 
atividades, tanto orais quanto escritas, despertando seu senso crítico. Isso porque o jornal é um 
grande veículo de comunicação. Assim, investir em seus textos para o desenvolvimento 
cognitivo de nossos alunos garante seu crescimento reflexivo e discursivo, pois irá inseri-los nos 
acontecimentos da sociedade, de forma crítica e consciente.  

Em relação ao uso de textos jornalísticos nas aulas de língua portuguesa Assumpção e 
Kieslich (2009, s.p.) comentam que: 

 
Vivemos em um mundo no qual se faz imprescindível ler e compreender os mais 
diversos textos que circulam socialmente. Isso requer leitores autônomos e 
competentes que não apenas decodifiquem textos, mas que estabeleçam relações 
estruturais e contextuais para compreender e ampliar os sentidos dos diferentes 
textos. 
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O gênero conto foi escolhido em função de também ter uma recorrência maior no 
contexto do educando e permitir várias análises, podendo despertar o olhar crítico dos alunos. 
Por possuírem uma narrativa curta, densa, com temáticas tão complexas e engajadas quanto 
às dos grandes romances, podemos promover um estudo que permita aos alunos distanciarem-
se do senso comum ao analisar tais textos. Gotlib (2003) destaca que as caraterísticas do 
conto, como brevidade, clareza e compactação, faz com que esse tipo de ficção tenha a 
capacidade de marcar o leitor, prendendo-lhe a atenção. A autora cita Bander Matthews para 
quem o conto “é uma narrativa breve; desenrolando um só incidente predominante e uma só 
personagem principal, contém um assunto cujos detalhes são tão comprimidos e o conjunto do 
tratamento tão organizado, que produzem uma só impressão” (apud GOTLIB, 2003, p.60). 

Um dos contos analisados neste trabalho com os alunos e que envolve, de modo 
bastante contundente, a temática do ciúme é “Para que ninguém a quisesse”, de Marina 
Colasanti. Este é um microconto, bastante rápido e denso, características marcantes dos contos 
contemporâneos. Com a grande concisão, peculiar dos contos de Colasanti, acaba por imprimir 
muitas significações. É uma história que evidencia o poder patriarcal que o homem exerce 
sobre sua mulher em função do ciúme, utilizando de todos os meios para que ninguém a 
desejasse, levando sua autoestima a definhar-se, conforme seguinte trecho: 

  
Porque os homens olhavam demais para a sua mulher, mandou que descesse a 
bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a 
atenção, e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os 
sapatos de saltos altos. Dos armários tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas 
as jóias. E vendo que, ainda assim, um ou outro olhar viril se acendia à passagem 
dela, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos. 
Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes, homem nenhum se 
interessava por ela. (COLASANTI, 1986, p. 111) 

 
Neste conto, cujas personagens não tem nomes próprios uma vez que representam uma 

coletividade anônima que  habita o cenário pós-moderno, há uma grande ênfase nas  relações 
de poder e dominação, que ainda eram muito marcantes nas relações de gênero nos anos 80, e 
que aparece também na ficção de outras autoras do período, como Lígia Fagundes Telles. Tanto 
no conto de Colasanti quanto no de Lygia Fagundes Telles, o ciúme abusivo e o desejo de posse 
são elementos fundamentais que desencadeiam a ação narrativa marcada tanto pela violência 
simbólica quanto física impostas às protagonistas femininas. 

Em “Venha ver o por do sol”, o sentimento do ciúme também está muito presente, mas 
é descrito de forma tão sutil, e ao mesmo tempo perturbadora, que o leitor acaba sendo 
convidado a seguir as pistas de uma narrativa sombria e labiríntica, assim como a expressão de 
Ricardo em vários momentos da narrativa. Dessa forma, à medida que avança a narrativa no 
caminhar de Ricardo e Raquel no cemitério abandonado, aumenta a suspeita do leitor sobre a 
enorme proporção do sentimento de posse e revide que toma conta do personagem masculino. 
Ricardo, personagem central da obra, não aceita que Raquel, sua antiga namorada, trocasse-o 
por outro rapaz, agravando mais a situação por este ser rico. Não se conformando, a convida 
para um encontro em um cemitério abandonado, dizendo que vai levá-la para ver o pôr do sol. 
No caminho, ele vai contando a história de sua família que, segundo ele, foi enterrada neste 
cemitério. Quando chegam, Raquel ao ver as datas postas no túmulo, percebe que a pessoa 
que estava enterrada ali, já havia morrido há mais de cem anos, não sendo, portanto, a prima 
dele como ele havia lhe dito. Contudo a descoberta assustadora vem muito tarde: Ricardo vai 
embora, deixando-a trancada no túmulo para sempre, enquanto se via lá fora um lindo por do 
sol. 

Isabel de Souza Santos, ao refletir sobre esse sentimento em Ricardo e sua situação 
psíquica, de modo a comparar com outras obras, comenta:  
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O amor dele por Raquel já não existe, petrificou-se. O sentimento amoroso cedeu 
lugar ao monstro do ciúme e do desejo de vingança que à maneira de Bentinho – o 
qual cita Otelo, de Shakespeare -, joga com o leitor acerca da fidelidade de Capitu. 
Também a personagem lygiana convoca para o texto, autores como Machado de 
Assis e Goethe para sugerir seu plano de vingança e seu ciúme exacerbado. (2013, 
p. 213).  

 
Isso se evidencia no final da narrativa, quando ele a abandona no cemitério desértico, 

com um sorriso cruel nos lábios: “No topo, Ricardo a observava por detrás da portinhola 
fechada. Tinha seu sorriso meio inocente, meio malicioso” (TELLES, 2009, p. 142). Desta forma, 
esse conto abrange diversas nuances do ciúme doentio, podendo fazer um contraponto com as 
notícias abordadas durante as aulas, no processo proposto neste trabalho. 

Ambos os gêneros – notícias e contos - tem em comum a temática do ciúme, podendo, 
por meio da estética da recepção, fazermos relações entre eles e os aspectos abordados. A 
temática do ciúme foi elencada para este trabalho, em função de ser um tema que permeia a 
sociedade desde sempre, inclusive a literatura, mas que ainda é pouco discutida em escolas. 
Como os alunos já possuem algum conhecimento sobre o assunto, eles se sentem interesse em 
expressar sua opinião e, gradativamente, vão adquirindo mais conhecimento relacionado à 
temática e percebendo que suas opiniões e argumentos tornam-se cada vez mais consistentes. 

Por meio dos textos trabalhados, buscamos um atendimento e uma ruptura do 
horizonte de expectativas dos educandos, pois ao fazerem a leitura das notícias, que 
apresentam fatos reais da sociedade, puderam ampliar seu conhecimento de mundo e associar 
a alguns dos fatores abordados nos contos, abrangendo suas possibilidades de leitura.  
 
 
4. 4. 4. 4. A discussão de questões atuais na escola: uma leitura da temática do ciúme por meio de A discussão de questões atuais na escola: uma leitura da temática do ciúme por meio de A discussão de questões atuais na escola: uma leitura da temática do ciúme por meio de A discussão de questões atuais na escola: uma leitura da temática do ciúme por meio de 
notícias e notícias e notícias e notícias e contoscontoscontoscontos    

    
Para desenvolvermos nossa proposta de um estudo centrado na estética da recepção, 

por meio de leitura e análise de contos e notícias, selecionamos o “ciúme”, por ser uma 
temática pouco estudada, mas que provoca intensos debates. Também é válido ressaltar aqui a 
importância de relacionar a literatura com a sociedade, discutindo temas atuais que são 
noticiados e que a literatura também aborda, de modo contundente, nas mais diversas obras. 

Dessa forma, discutimos, por meio da leitura de contos contemporâneos e notícias 
jornalísticas, a temática do ciúme na sociedade contemporânea, denominada de líquido-
moderna pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2003). Sobre esse mundo líquido, Cugine 
(2008) ao comentar as teorias de Bauman, salienta sobre os laços afetivos na 
contemporaneidade, em que “O amor é uma hipoteca baseada num futuro incerto e 
inescrutável” (BAUMAN, apud CUGINI 2008, p.164). Para Cugine, está é a frase que caracteriza 
o amor e os afetos humanos, em uma sociedade em que tudo é rápido e fluido. 

 
Se o problema, neste mundo fluido das rápidas mudanças, é sobreviver, então 
ninguém pode se permitir o luxo de ficar fixo a vida toda no mesmo esquema de 
valores. Manter-se fiéis à lógica da continuidade, apegar-se a regras como método 
para formar uma identidade forte, não é mais aconselhável para ninguém, pelo 
menos neste mundo líquido. (CUGINI, 2008, p. 168). 

 
Desta forma, a insegurança passa a fazer parte do ser humano uma vez que  

“comprometer-se com um relacionamento, “irrelevante ao longo prazo”, é uma faca a dois 
gumes. Faz com que manter ou confiscar o investimento seja uma questão de cálculo e 
decisão” (BAUMAN, apud CUGINE 2008, p. 165). 

Maria Angela D’Incao (1992), ainda no século XX, já comentava sobre essa rápida e 
constante transformação, fazendo com que se perdessem referências sociais e valores 
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culturais, dificultando a estabilidade das relações e ocasionando o anonimato social. Assim, 
conhecer alguém se torna mais difícil, pende ao lado teatral, dessa forma, entrando em áreas 
desconhecidas, aumenta as chances de incompatibilidades. A autora acrescenta que 

 
Nesse quadro social de representações teatrais e fugazes, cresce mais a fantasia do 
amor, do amor romântico, a procura da alma gêmea. Essa busca não é longa, uma 
vez que se encontra fácil, ainda que em forma de representação, outra alma que, 
como toda gente, também procura a igualdade, a comunhão. As taxas elevadas de 
divórcios podem ser entendidas como resultado dessa busca incessante. A união 
que não realiza a comunhão é desfeita e a procura de outro parceiro se faz 
necessária. (D’INCAO, 1992, p. 69).  

 
Devido a esses fatores, as pessoas estão distanciando-se cada vez mais umas das 

outras. Por outro lado, a busca do amor romântico, endeusado pelo cinema e pela televisão, 
leva a uma busca de plenitude amorosa e de posse que faz com que o sentimento do ciúme 
venha à tona. Essa fluidez dos laços afetivos advém também desse mundo instantâneo em que 
tudo é muito rápido, respingando também nos mais consistentes relacionamentos, conforme 
salienta Bauman (2003): “Assim viver juntos [...] ganha o atrativo de que carecem os laços de 
afinidade. Suas intenções são modestas, não se prestam juramentos, e as declarações, quando 
feitas são destituídas de solenidade, sem fios que prendam nem mãos dadas” (p. 47). 

Por meio do método recepcional, buscamos analisar, nas aulas de Língua Portuguesa e 
Literatura, a temática do ciúme desde a época patriarcal até o cenário contemporâneo das 
relações fluidas, levando em consideração as complexas transformações culturais pelas quais a 
sociedade passou. 

Na primeira etapa do método recepcional – determinação do horizonte de expectativas 
– fizemos as discussões iniciais, para determinar as preferências dos alunos, assim 
perguntamos sobre a temática em questão para avaliarmos seu conhecimento de mundo. 
Colocamos em debate o termo ciúme e instigamos os alunos a exporem, em sala de aula, o que 
sabem sobre essa temática, as histórias que conhecem e depois fizemos uma reflexão, 
levando-os a discutirem se o ciúme sempre existiu e se perdura até hoje, pensando em como 
percebemos isso socialmente. 

Após a primeira etapa, atendemos ao seu horizonte de expectativas, entregando-lhes 
notícias de atos de violências entre casais em função do ciúme e, a partir daí, discutimos as 
possíveis causas para isso, quais as possibilidades desse sentimento tornar uma pessoa 
violenta; enfim, fizemos reflexões e interpretações diversas.  A partir desse ponto inicial, 
podemos lançar novos olhares sobre esse tema tão perturbador e complexo, aprofundando o 
conhecimento dos estudantes. Um dos exemplos de notícias discutidas foi “Jovem alega ciúmes 
e vai preso em Sumaré suspeito de atirar em casal”, publicada no jornal online do G1, no dia 
30/09/2013. Essa notícia aborda o caso de um jovem que atirou na namorada e no rapaz que 
a acompanhava, por ter ficado com ciúme ao ver os dois juntos. Também podem ser 
trabalhadas notícias relacionadas ao caso “Mércia Nakashima”, que foi de grande repercussão 
nacional, uma vez que o ex namorado de Mércia a matou por ela não querer reatar o namoro.   
Outra notícia conveniente nessa etapa seria “Adolescente é assinada a tiros pelo namorado em 
Cambé”, publicada no dia 22/11/2013, no site Norte do Paraná, por ser uma notícia da região 
e aproximar ainda mais os alunos de uma realidade que acontece todos os dias. 

Partimos, então, para ruptura do horizonte de expectativas. Nesse momento, levamos 
os alunos a novas reflexões para analises de textos literários. Para isso, trabalhamos com dois 
contos de autoria feminina contemporânea e que trazem o olhar feminino para questões 
sempre tratadas por autores masculinos: como ciúme, sexualidade e traição. Os contos “Para 
que ninguém a quisesse”, de Marina Colasanti, e “venha ver o por do sol”, de Lygia Fagundes 
Telles, abordam essas temáticas, a partir de um ponto de vista feminino, representando uma 
fase da literatura feminina marcada, segundo a crítica Elódia Xavier (1999), por um protesto 
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aos valores vigentes. Para a autora, “a narrativa de autoria feminina dessa fase se estrutura em 
torno das relações de gênero, tornando visíveis as assimetrias sociais” (1999. s.p.). 

O primeiro conto trabalhado, foi o de Colasanti, em função de ser uma leitura que a 
temática do ciúme aparece de forma mais clara. Assim, os alunos perceberam a questão desse 
sentimento trabalhado no conto com mais facilidade, mesmo não sendo evidenciado o termo 
ciúme, uma vez que é a partir da situação desenrolada no conto que os alunos vão fazendo 
essa descoberta.  

Já no segundo conto, “venha ver o por do sol”, de Lygia Fagundes Telles, a complexidade 
é maior para que os alunos compreendam como o ciúme norteia a história. Para isso, torna-se 
imprescindível a mediação do professor para que eles compreendam não apenas o que a 
escrita evidencia, mas a essência do conto, questionando de que forma o ciúme permeia a 
história.  

Em seguida, houve o questionamento do horizonte de expectativas, no qual os alunos 
fizeram a comparação entre os contos. Aqui foi importante discutir o modo como o ciúme é 
representado em cada um dos contos, levando-os a compreenderem também a diferença de 
comportamento da figura feminina e a similaridade nas atitudes dos personagens masculinos. 
Nesta etapa do trabalho, é relevante que, ao levar em consideração o ano de publicação das 
obras, trazê-las para o contexto atual, questioná-los a partir das notícias lidas, comparando os 
textos e o modo como eles discutem essas questões, tentando constatar se a situação da 
violência em função do ciúme mudou.  

Dessa forma, abordamos a questão do ciúme masculino, especificamente, analisando 
essa temática em uma época na qual o patriarcalismo dominava, relacionando com o conto 
“Para que ninguém a quisesse”. Então, questionamos os alunos sobre a maneira que esse 
sentimento está presente em alguns relacionamentos atuais, como ele se configura hoje, visto 
todo o processo que a humanidade passou e as novas características de um relacionamento na 
contemporaneidade, podendo relacionar com o conto “Venha ver o por do sol” e as notícias 
selecionadas para este estudo.  

Ao relacionar essa abordagem com os textos jornalísticos, sabendo que os contos são 
ficcionais, colocamos em discussão se as obras estudadas são verossímeis, ou seja, se 
correspondem a realidade, conforme explica Dacanal, ao falar do romance de 30, mas que 
condiz com os contos femininos contemporâneos, “o que é narrado é verossímil, é semelhante 
à verdade. Se não aconteceu, poderia ter acontecido no mundo real, histórico” (DACANAL, 
1986, p. 13). 

Após as quatro etapas do método, partimos para a ampliação do horizonte de 
expectativas, em que é a fase que cada aluno vai perceber sua progressão em relação à leitura 
e compreensão dos textos literários lidos e discutidos. Desse modo, pudemos fazer uma 
avaliação das leituras feitas, analisando seu crescimento como um leitor crítico. A partir do 
conteúdo trabalhado, dos textos lidos, das discussões em sala de aula, os alunos já possuíam 
mais conhecimento com relação à temática, mais argumentação e aptidão nas analises de 
textos. Assim, coube como atividade final a produção de um texto, expressando sua opinião 
sobre o assunto abordado, sem deixar de referenciar os textos trabalhados. 

 
 

Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais    
    

Nas teorias desenvolvidas por Jauss é almejado um “leitor ideal” que esteja sempre 
buscando textos mais complexos e que ampliem seus horizontes de expectativas. Apesar de 
algumas críticas às teorias de Jauss, sobretudo no que se refere ao fato de o aluno não ser esse 
leitor ideal, por meio da mediação do professor, ele pode tonar-se um leitor crítico e proficiente, 
capaz de relacionar texto e contexto, assim como dialogar com os vários textos lidos. 
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Ao desenvolver este trabalho, percebemos as contribuições que as etapas do método 
recepcional nos fornecem para uma aula em que consideramos não só o texto e o autor, mas o 
aluno como leitor que dialoga com o texto em função de seu conhecimento de mundo. 

A literatura abordada aqui permite que os alunos coloquem seus conhecimentos prévios 
em debate, com leituras fáceis de serem discutidas, como algo que faça parte de sua realidade, 
até que consigam ampliar seu conhecimento e, desse modo, aceitar leituras diversas e mais 
complexas, alçando como alunos responsivos, uma leitura crítica que seja capaz de transformar 
seus horizontes culturais.  
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CCCCOOOONTOS NA SALA DE AULA: NTOS NA SALA DE AULA: NTOS NA SALA DE AULA: NTOS NA SALA DE AULA:     
ERA UMA VEZ...ERA UMA VEZ...ERA UMA VEZ...ERA UMA VEZ...    

    
    

Marcilene da Silva Nascimento Cavalcante (INC/UFAM) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: A polêmica existente em relação à definição do que é literatura 
infantil não diminui sua importância, pois é inegável o lugar que os 
personagens das histórias infantis ocupam no imaginário das crianças, bem 
como suas diversas funções, incluindo, a pedagógica. A questão que se levanta 
é relativa à ausência da literatura nas salas de educação infantil e as 
implicações disso na formação do leitor. Sendo assim, o trabalho apresentado 
objetiva analisar as implicações do (não) uso dos contos infantis nas salas de 
aulas, a partir de uma pesquisa bibliográfica que convergiu para a leitura dos 
autores Colomer (2003), Cademartori (2006), Coelho (2010) e Arroyo (2011). 
Os resultados foram levantados a partir de relatos de estudantes do curso de 
Pedagogia do Instituto de Natureza e Cultura, campus da Universidade Federal 
do Amazonas, localizado no Alto Solimões no município de Benjamin Constant 
– fronteira com o Peru. Os resultados apontam que nas escolas observadas é 
perceptível a ausência do uso de textos literários na sala de aula e como 
consequência, a não contribuição da escola para a formação de leitores.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: literatura Infantil; contos infantis; prática pedagógica. 

 
 
Palavras iniciaisPalavras iniciaisPalavras iniciaisPalavras iniciais    
 

A Literatura Infantil tem sua gênese no século XVII na França com as obras adaptadas 
por Charles Perrault. Essa é uma das variadas versões sobre a origem da literatura infantil. 
Outra versão aponta que ela surgiu nas literaturas orais ainda na Idade Média e que alguns 
séculos depois Perrault fez uma adaptação dos contos e lendas que ouviu e destinou-os ao 
público infantil. Assim aparece o adjetivo infantil que muitas vezes é questionado, pois na 
verdade essa adjetivação refere-se ao destinatário da literatura: a criança, e desconsidera que, 
quem escreve, produz, distribui e compra é o adulto.  

Polêmicas, à parte, acredita-se que a literatura infantil originou-se da fantasia e da 
imaginação e que se construiu por meio de narrativas orais da Antiguidade clássica. Ao longo 
dos séculos os contos foram se modificando e se adaptando ao público infantil em diferentes 
lugares do mundo. Foi assim que no século XIX, na Alemanha, os irmãos Grimm editaram João 
e Maria e Rapunzel; Christian Andersen, dinamarquês através de narrativas escreveu o Patinho 
feio; o inglês Lewis Carrol produziu Alice no país das maravilhas e James Barrie, escocês, criou 
Peter Pan, que ainda hoje, são obras que se constituem em padrões de literatura infantil. 

Saindo da literatura universal e pousando no Brasil considera-se que a literatura infantil 
surgiu com a obra Sítio do Picapau Amarelo escrito por Monteiro Lobato que difere dos contos 
de fadas europeus, e traz para o leitor o ambiente rural com personagens que evidenciam 
características da cultura brasileira.  Monteiro Lobato tornou-se referência para outros autores 
brasileiros que se aventuram na literatura infantil. É importante, lembrar que o atual cenário da 
literatura infantil brasileira aponta vários autores que se destacam por suas obras, inclusive na 
poesia. 

Após essa breve viagem panorâmica sobre a origem, é de extrema importância refletir 
que ao longo do tempo a literatura infantil vem sendo analisada e muitas vezes criticada por 
especialistas ou não, com o propósito de validar sua verdadeira função na escola. Sabe-se que 
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no século XVII essa literatura surgiu com função moralizante e princípios educativos. Mais tarde, 
a literatura foi inserida na sala de aula para uma ação pedagógica: aprender a ler. Era o tempo 
da alfabetização. Ela estimula a alfabetização e é igualmente benéfica em outros aspectos, 
pois se a criança se torna leitora passa a garantir a produtividade desse tipo de gênero. 
Entretanto, há outro aspecto que é interessante, o lado emocional da criança, que é afetado 
diretamente quando ela entra em contato com as histórias infantis. 

Os contos de fadas, especialmente, nos fazem refletir sobre a importância de usar a 
literatura infantil na sala de aula. Todavia, a ausência desses contos na prática pedagógica de 
muitos professores da educação infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental tem sido 
comprovada em muitos momentos de contato com as escolas.  

 
 

Contos de fadas: algumas vozesContos de fadas: algumas vozesContos de fadas: algumas vozesContos de fadas: algumas vozes    
    

Indiscutivelmente, o mundo mudou e devido a essas mudanças  os hábitos das crianças 
também são diferentes. A Era da globalização trouxe muitas criações, invenções que alteraram 
radicalmente os costumes das pessoas. Nesse sentido, a literatura foi extremamente afetada, 
pois é muito difícil competir com os audiovisuais que surgiram com o mundo tecnológico.  

Entretanto, conhecendo melhor a literatura e o seu poder torna-se perfeitamente 
possível levá-la para a sala de aula e servir-se de técnicas e métodos que despertem o interesse 
e atraiam a atenção das crianças. É necessário, porém, construir argumentos que justifiquem o 
uso da literatura de forma realmente produtiva. 

Nesse sentido, faremos algumas abordagens sobre algumas opiniões favoráveis e 
contrárias aos contos de fadas, procurando mostrar que, mesmo nos dias atuais, a magia dos 
contos ainda encanta aos pequenos leitores.  

Primeiramente é importante reiterar que o critério para definirmos literatura infantil é o 
critério da criança, ou seja, “o que ela aprovar deve ser naturalmente a legítima literatura 
infantil” (ARROYO, 2011, p. 38). Isso significa dizer que não podemos ignorar as preferências 
das crianças, que devem participar da seleção dos livros que serão lidos no decorrer de um ano 
letivo. Sendo assim, é interessante pensar que uma vez que a criança tem suas próprias 
escolhas e ela opta por leituras de diferentes categorias, a escola precisa estar atenta a essas 
preferências para que possa verdadeiramente validar seu papel como propagadora do prazer de 
ler. 

Na opinião de Carneiro (apud ARROYO, 2011, p. 39) “as características da literatura 
infantil reduzem-se a cinco elementos, dos quais, ressaltamos dois: (a) desenvolvimento de 
uma atividade feliz e fácil; (b) imaginação; [...].”  

Para que a leitura de textos literários seja uma atividade feliz é essencial que se 
considere os gostos da criança, pois o mais importante é que todos saiam satisfeitos, com a 
sensação de que a leitura lhes proporcionou algo belo, maravilhoso e talvez, inesquecível. 
Cecília Meirelles (apud ARROYO, 2011, p. 311) escreve: “qualquer tema, de suficiente elevação 
moral, exposto em forma singela e correta pode transformar-se em um livro infantil, [...] pode 
acontecer que a criança entre um livro escrito especialmente para ela e outro, que o não foi, 
venha a preferir o segundo.” 

No que diz respeito ao conceito de literatura, esse, sem dúvidas, é o mais aceitável. 
No que se refere às opiniões sobre a literatura infantil, especificamente dos contos, 

apontaremos algumas opiniões divergentes para refletirmos a respeito.  Colomer (2003, p. 61) 
cita que uma obra de Brauner (1951) expressa claramente a rejeição pelos contos de fadas: 

 
Os contos de fadas foram desprezados principalmente por sua suposta falta de 
compromisso com o mundo real, por oferecer uma evasão pouco formadora de valores 
humanos, por seu grau de violência, que podia ser causa de transtornos emotivos já que, 
frequentemente, era exercida por personagens tão importantes para as crianças como 
os pais, e por sua proposta de modelos e comportamentos sociais moralmente 
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reprováveis, tais como a discriminação feminina, o racismo, a mentira ou a falta de 
compaixão. 

 
De acordo com a opinião de Brauner os contos de fadas eram extremamente 

inadequados para fins educativos, uma vez que apresentavam características negativas e o 
contato com esse tipo de literatura poderiam deformar a personalidade das crianças, pois o 
grau de violência podia incitar atitudes de revolta e rebeldia nos infantes. Como por exemplo, 
no conto de João e Maria, em que os próprios pais abandonam os filhos na floresta, por causa 
da fome que passavam.  

Nessa mesma linha, Colomer (2003, p. 61) expõe o ponto de vista de Belotti (1980) que 
“acusa os contos de fadas de apresentar mulheres como ‘míticas, inexpressivas, ocupadas 
unicamente com sua própria beleza, decididamente ineptas e incapazes.” Em outras palavras, 
os contos de fadas fazem um tipo de discriminação quanto ao papel das mulheres, subjugando-
as e desmerecendo seu real valor. 

Além desses autores, Colomer faz referência ao trabalho de Jan (1977) sobre os contos 
de Pere Castor que “[...] não tem nenhum prolongamento na imaginação, ao contrário, são um 
jogo muito concreto. O livro será uma incitação à ação e não ao sonho.” (JAN apud COLOMER, 
2003, p. 62). Nesse caso, é negado a existência da fantasia, quer dizer, o que se escrevia era 
uma forma de provocar as crianças a agirem de determinada maneira. 

Sintetizando, percebe-se que há argumentos muitos válidos para o não uso dos contos 
de fadas como literatura infantil e que, portanto, não devem ser lidos nem estudados nas salas 
de aulas. Contudo, também há fortes argumentos favoráveis aos contos. Na opinião de Cecília 
Meirelles (apud KIKUTI, 2009, p. 17)  

 
Um livro de Literatura Infantil é, antes de mais nada, uma obra literária. Nem se deveria 
consentir que as crianças freqüentassem obras insignificantes, para não perderem 
tempo e prejudicarem seu gosto. Se considerarmos que muitas crianças, ainda hoje, têm 
na infância o melhor tempo disponível da sua vida, que talvez nunca mais possam ter a 
liberdade de uma leitura desinteressada, compreenderemos a importância de aproveitar 
essa oportunidade. (Grifo nosso) 

 
Isso significa dizer que há certo tipo de literatura que não serve para formar, mas nem 

toda a literatura é deformadora e prejudicial, cabe aos pais e professores a orientação quanto 
ao tipo de livro que a criança deve ler, e a forma como irão transmitir as histórias e suas 
interpretações, pois o que faz uma boa história é a maneira de contá-la.  

Reitera-se assim que há opiniões bem divergentes das expostas que expressam com 
firmeza os benefícios do uso dos contos em sala de aula. Nesse sentido, Colomer (2003, p. 62) 
afirma que: 

 
A análise de Bettelheim estabeleceu umas quantas características positivas dos contos 
de fadas que passaram a constituir critérios explícitos de avaliação das obras de 
literatura infantil. [...] simplicidade das situações descritas, a clara distinção entre o bem 
e o mal, a facilidade de identificação do leitor com o herói positivo e o desenlace feliz da 
história. 

 
A partir dessa defesa dos contos de fadas vários outros autores, inclusive a Psicologia, 

passam a contribuir decisivamente para a ampla divulgação da adequação de muitas 
características das obras literárias na formação da criança. Coelho (apud ARROYO, 2011, p. 
308) chama a literatura infantil de “ educação da sensibilidade da criança pelas várias 
ocorrências das estórias: (a) os valores latentes; (b) a potencialidade psíquica; (c) o alimento 
fecundo; e (d) a capacidade expressiva da criança.” 

Na realidade, pode-se concluir que no mercado de livros infantis há literaturas nocivas e 
vulgares, porém, há obras verdadeiramente literárias e de valor. Se da parte dos teóricos se 
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obtém essas conclusões é interessante que cada professor assuma uma postura crítica e 
atuante para lograr o objetivo de formar bons leitores. Zilberman (2010, p. 106), entretanto, 
expõe um grande problema: 
 

Os professores, eles mesmos, não leem, não frequentam os livros de modo regular e 
profundo: “é preciso que eles sejam bons, verdadeiramente grandes leitores”. Nenhum 
professor levará seus alunos ao gosto do livro se ele mesmo não tem. Que ninguém diga: 
mas onde encontrar o tempo para ler, quando estamos cheios de trabalho! Essa questão 
tem sua própria resposta: não encontrar o tempo para ler é já uma confissão. O gosto de 
ler não se mede apenas pelo número de livros que se lê, mas pela necessidade que se 
tem deles. 

 
Isso compromete seriamente todo o processo, porque se o professor não é um leitor, 

dificilmente ele conseguirá sensibilizar os alunos e persuadi-los a serem leitores. É imperativo 
que o professor tenha uma boa formação leitora e que continue em toda a sua vida 
consumindo muitos livros, pois somente assim, conseguirá conduzir os alunos nessa aventura. 

Cademartori discute no último capítulo do livro O que é literatura infantil (2006) essa 
questão da literatura nos primeiros anos e reitera que “a questão da literatura infantil, tornou-se 
inseparável da questão da educação.”   Ou seja, a literatura tem um papel essencial no 
desenvolvimento das habilidades e competências da criança, especialmente quanto à 
linguagem, porque na opinião da autora “ a leitura de textos literários à criança em fase de 
alfabetização não só aproxima ao livro como fonte de conhecimento e prazer, como exerce 
papel importante na formação verbal.”  

Sendo assim a escola deve pensar e possibilitar metodologias que contemplem essas 
necessidades das crianças. O primeiro contato com a literatura não exige da criança o domínio 
da escrita. Por isso, os professores devem proporcionar experiências leitoras por meio de 
narrativas orais, ou seja, é a arte de contar histórias. 

Coelho (2006, p. 12) afirma que: 
 

Há quem conte histórias para enfatizar mensagens, transmitir conhecimentos, 
disciplinar, até fazer uma espécie de chantagem – ‘se ficarem quietinhos, conto uma 
história’, - quando o inverso funciona. A história aquieta, serena, prende a atenção, 
informa, socializa, educa. Quanto menor a preocupação em alcançar tais objetivos 
explicitamente, maior será a influência do contador de histórias. O compromisso do 
narrador é com a história, enquanto fonte de satisfação de necessidades básicas das 
crianças. Se elas escutam desde pequeninas, provavelmente gostarão de livros, vindo a 
descobrir neles histórias como aquelas que lhes eram contadas. 

 
Na busca desses objetivos é necessário o devido preparo que envolve tempo, leitura, 

planejamento. A literatura não deve ser um recurso que se usa quando não se planejou a aula. 
Muito pelo contrário. O sucesso da metodologia consiste no preparo e na clareza dos objetivos 
que se pretende alcançar a partir da história contada. 
 
 
A aventura da buscaA aventura da buscaA aventura da buscaA aventura da busca    
    

A metodologia adotada para realização desse trabalho foi basicamente a pesquisa 
bibliográfica a partir da leitura dos autores Colomer (2003), Cademartori (2006),  Coelho 
(2010), Zilberman (2010) e Arroyo (2011).  Colomer apresenta os argumentos favoráveis e 
contrários ao uso de contos em sala de aula. Cademartori faz uma abordagem desde a gênese 
da literatura infantil até a importância dos textos literários na formação linguística da criança. 
Coelho e Arroyo traçam, de maneira muita próxima, o panorama da literatura infantil e por fim 
Zilberman aborda sobre a importância da leitura e da formação de leitores. Além desses 
autores foram lidos e analisados alguns artigos que tratam da temática. 
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Os relatos foram coletados durante as aulas de Literatura Infantil que foi ministrada 
para estudantes do sexto período do Curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto de 
Natureza e Cultura do Campus Universitário do Alto Solimões no Amazonas, localizado no 
município de Benjamin Constant. 

Na turma havia trinta e dois alunos matriculados, mas apenas vinte e um escreveram os 
relatos. A partir desses relatos fez-se uma análise observando as concepções dos estudantes 
sobre literatura, o contato com a literatura e se nas escolas que foram visitadas por eles nas 
suas práticas de campo constataram, ou não, a utilização de contos nas salas de aulas de 
educação infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Assim, fez-se uma análise subsidiada pelo método dedutivo e de forma qualitativa, 
buscando entender a luz das teorias todo o processo de evolução e mudanças ocorridas no 
cenário da literatura infantil. Adotou-se o uso de nomes de personagens de alguns contos e 
histórias infantis como pseudônimo para a referência de alguns fragmentos de fala dos alunos.   

 
 

Era uma vez...Era uma vez...Era uma vez...Era uma vez...    
    

As concepções dos alunos sobre literatura são as mais diversas e ainda houve casos em 
que não foi expressa nenhuma ideia, deixando a entender que não há clareza quanto ao(s) 
conceito(s) de literatura.  Na verdade, sabe-se que a literatura sempre foi conceituada de 
diferentes maneiras, de acordo com os tempos e as culturas. Há, portanto, conceitos distintos e 
na opinião de Cândido (2004, p. 16): 

 
A literatura da maneira mais ampla possível são todas as criações de toque poético, 
ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de 
cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, até as formas mais complexas e difíceis 
da produção escrita das grandes civilizações. 

 
 As concepções expostas estão bem próximas do conceito apresentado pelo autor. Ou 
seja, a visão está direcionada para um sentido amplo, como escreveu o Patinho feio: “A 
literatura se manifesta através de poemas, músicas, pinturas, textos e outros.”  Nesse mesmo 
sentido, a Pequena Sereia afirmou que: “ Literatura para mim, são os poemas, histórias, obras 
de artes, músicas de grandes autores.”  Chapeuzinho Vermelho declarou que: “A literatura é 
uma arte que usa a linguagem como o meio de expressão. Pinturas, danças, teatros e outros, 
também fazem parte da literatura.”   Por sua vez, Alice (do país das Maravilhas) também 
afirmou que “poemas, pinturas, literatura de cordel etc compõem o universo da literatura”.  Por 
fim, Narizinho e Emília, muito amigas, disseram que “Literatura é um conjunto de obras, 
pinturas, poemas, contos, músicas que despertam o imaginário das crianças e desenvolvem o 
senso crítico.” 
 Entendemos assim, que há uma grande proximidade nas concepções apresentadas e 
que todas são bem amplas, não restringindo a literatura ao texto escrito.  
  Seguindo na análise, foi constatado que os relatos escritos pelos acadêmicos, na grande 
maioria, não fazem referência à literatura na sua infância, nem dentro de casa, nem na escola. 
Constatada essa realidade, acredita-se que isso reflita diretamente na prática do professor. 
Quer dizer, ele não ouvia histórias na escola, portanto, ele não conta histórias.  

Cinderela, Maria (irmã de Joãozinho) e a Bela Adormecida comentaram que tiveram o 
primeiro contato com literatura oral através da contação de lendas regionais como: a lenda do 
boto, da cobra grande, do curupira e outras, que eram contadas por suas mães durante as 
noites. O Sítio do Pica Pau Amarelo, obra de Monteiro Lobato, foi citado por Narizinho e pela 
Branca de Neve que declararam assistir pela televisão. 

Cinderela acrescentou que “na minha trajetória escolar eu tive o primeiro contato com a 
literatura quando o meu professor leu o livro de histórias do Chapeuzinho Vermelho. Foi dali que 
comecei a gostar de ler histórias e poemas.” Pela primeira vez alguém faz referência aos contos 
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de fadas e enfatiza que o gosto pela leitura surge a partir desse contato com os contos.  Isso 
confirma a opinião de Coelho (2006, p. 12) “Se elas escutam desde pequeninas, provavelmente 
gostarão de livros, vindo a descobrir neles histórias como aquelas que lhes eram contadas.” 

 Narizinho afirmou que “desde o início de minha vida escolar tenho contato com bons 
livros de diversos autores como Machado de Assis, José de Alencar, Pedro Bloch.” Esse relato 
nos chama a atenção pelo fato de que “nem toda história vem pronta para ser contada. A 
adaptação verbal é necessária para que facilite a compreensão.” (COELHO, 2006, p. 12). Desse 
modo, cabe ao professor fazer uma seleção levando em conta a faixa etária da criança, além 
dos interesses e condições socioeconômicas. 

Rapunzel fez um relato bem emocionante: “Demorei muito a ter assim, um contato com 
textos literários, pois fui alfabetizada em escolas de zona rural, onde tudo se tornava mais difícil 
o acesso, pois os únicos livros que manuseávamos eram os didáticos. Tenho uma vaga 
lembrança de que meu primeiro contato com obras literárias, eu tinha por volta de doze anos 
quando ganhei de um colega um gibi da turma da Mônica escrito por Maurício de Sousa; lembro 
que muitas vezes eu cheguei a dormir com ele de tanto que eu lia e relia todos os dias. Desde 
então, meus pais começaram a comprar gibis e folhetos para eu ler para eles ouvirem, pois 
eram analfabetos.” 

O relato ilustra que embora o governo tenha implantado tantos programas de leituras e 
popularização de livros, ainda há brasileirinhos que estão longe de usufruírem desse direito.  

Apesar de poucos relatarem que tiveram contatos com a literatura na infância, todos 
foram unânimes em afirmar que é de extrema importância a leitura de textos literários para as 
crianças, pois segundo declarou Emília: “através da literatura a criança desenvolve o senso 
crítico, o imaginário e também sua criatividade.”  

Nesse sentido, Cademartori (2006, p. 71) conclui que “A leitura de textos poéticos à 
criança em fase de alfabetização, não só aproxima ao livro como fonte de conhecimento e 
prazer, como exerce papel importante na formação da expressão verbal.”  

Finalizando, quando se perguntou sobre o uso dos contos na sala de aula, a maioria dos 
estudantes afirmou que nas salas de aula observadas não se contam mais histórias infantis e 
as crianças não têm acesso aos livros infantis, que foram substituídos pelos livros didáticos.  

Diante dessa lamentável constatação, pode-se dizer que sem o contato com os contos, 
as histórias, fábulas ou lendas, a criança é privada de diversas possibilidades próprias ao 
desenvolvimento linguístico, caracterizando-se assim, a escola que não propala a relação da 
criança com a literatura, que não contribui, portanto, para a formação leitora. 

Através desses relatos comprova-se que os contos de fadas, bem como a própria 
literatura, não ocupam espaço nas salas de aula. Esse é um triste fim para os contos, para a 
literatura. Nesse sentido, Compagnon (2009, p. 56) enfatiza que “É tempo de se fazer 
novamente o elogio da literatura, de protegê-la da depreciação na escola e no mundo.” E 
continua afirmando que “As coisas que a literatura pode procurar e ensinar são pouco 
numerosas, mas insubstituíveis.” 

Em suma, é tempo de rever nossos conceitos e nossas práticas para que não seja 
negado às crianças esse direito à literatura. 
    
    
Final Final Final Final ((((nãonãonãonão)))) feliz feliz feliz feliz    
    

O tempo passou e a magia que os contos de fadas traziam à vida das crianças 
desapareceu. Tristemente, eis um fato real que depende de todos para ser modificado. O efeito 
das mudanças que ocorreram no mundo moderno não pode criar um mundo onde a fantasia 
esteja ausente. É preciso trazer de volta o mundo das magias e experimentar as aventuras 
mágicas vividas pelos personagens dos contos de fadas. Porque a fantasia está presente nas 
diversas manifestações artísticas, inclusive nos jogos eletrônicos. 
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Não há como negar a existência de novos heróis na vida das crianças. Homem Aranha, 
Batman, Harry Potter são os heróis criados pela mídia, pelo cinema. De fato, as tecnologias são 
cada vez mais atrativas aos olhos das crianças e ocupam cada vez mais o tempo e o espaço na 
vida infantil. 

Como consequência, o professor é obrigado a atualizar constantemente seus 
conhecimentos e metodologias, inclusive utilizando-se dos meios tecnológicos como recursos 
didáticos, pois é necessário diversificar. Não é possível ensinar as crianças do século vinte e um, 
servindo-se das mesmas ferramentas dos séculos passados. 

A escola, por conseguinte, torna-se responsável pela sensibilização para a leitura. Ela 
deve exigir e possibilitar que os professores sejam, antes de tudo, contadores de histórias, que 
saibam contar e encantar as crianças com belas narrativas e maravilhosos contos. Porque  no 
universo da literatura o ser humano é estimulado por todos os lados e em todos os sentidos. Os 
contos de fadas despertam o gosto pela leitura, tem funções pedagógicas, mas, sobretudo, 
divertem e fazem sonhar. Por tudo isso, é inadmissível que se negue esse direito às crianças 
desse século.  
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DA CONVERGDA CONVERGDA CONVERGDA CONVERGÊNCIAÊNCIAÊNCIAÊNCIA    

    
    

Mario Lousada de Andrade (UEM) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: No atual contexto, as reflexões concernentes ao estabelecimento do 
campo literário e ao ensino da literatura trazem consigo a necessidade de se 
pensar tais problemas através de uma abordagem cada vez mais dialógica e 
convergencial. Com o dilúvio informacional, Lévy (1999), e sua concludente 
expansão tecnológica, acompanhou-se o aparecimento de novos espaços 
possíveis para produções ficcionais particulares que, não raras vezes, 
estabelecem diálogos bastante evidentes com obras legitimamente 
reconhecidas como literárias. Baseando-se nisso, este trabalho se propõe a 
refletir sobre a figura do leitor no atual contexto da convergência Jenkins 
(2009) tendo como recorte exemplificativo os games Beowulf (2007) e 
Dante´s Inferno (2010). Através de uma abordagem capaz de aglutinar 
interesses e ações, ver-se-á surgir possibilidades de mediação entre diferentes 
modalidades de produções ficcionais, atualizando uma discussão de cunho 
valorativo que se mostra urgente na atualidade.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: leitores; gamers; convergência. 

 
 
LiteraturaLiteraturaLiteraturaLiteratura e Leitor no Contexto da Convergência e Leitor no Contexto da Convergência e Leitor no Contexto da Convergência e Leitor no Contexto da Convergência        

    
No panorama da contemporaneidade, as opções para a produção e disseminação de 

narrativas ficcionais estão cada vez mais amplas. Diante de toda essa disponibilidade, advinda 
da expansão tecnológica, vê-se surgir novos grupos identitários que se configuram através de 
gostos próprios. O cenário implica diretamente na formação de novas demandas de leitores 
que, por apresentarem gostos por formas narrativas multimodais, estão imersos em culturas 
específicas, o que consequentemente nos traz a necessidade de pensarmos o ensino da 
literatura através de uma abordagem cada vez mais dialógica e convergencial capaz de, na 
medida do possível, reconhecer o repertório desses leitores.    

Na introdução de seu Cibercultura, o ciberteórico francês Pierre Lévy (1999) nos 
apresenta a metáfora do “segundo dilúvio”. Para o autor, a sociedade passou por um segundo 
dilúvio, o da informação. “Trata-se do transbordamento das informações, a inundação dos 
dados, as águas tumultuosas e os turbilhões da comunicação”. (LÉVY, 1999, p. 14). 

A metáfora utilizada por Lévy (1999) simboliza uma transformação tecnológica que 
abre espaço para um conglomerado de reflexões socioculturais. Soares (2002) ao refletir sobre 
as novas práticas de letramento na cibercultura, não deixa de mencionar a questão das 
transformações relativas aos espaços possíveis para a inserção da escrita.  De acordo com a 
autora:  

 
Todas as formas de escrita são espaciais, todas exigem um “lugar” em que a escrita se 
inscreva/escreva, mas a cada tecnologia corresponde um espaço de escrita diferente. 
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Nos primórdios a história da escrita, o espaço de escrita foi a superfície de uma tabuinha 
de argila ou madeira ou a superfície polida de uma pedra; mais tarde, foi a superfície 
interna contínua de um rolo de papiro ou de pergaminho, que o escriba dividia em 
colunas; finalmente, com a descoberta do códice, foi, e é, a superfície bem delimitada da 
página – inicialmente de papiro, de pergaminho, finalmente a superfície branca da 
página de papel. Atualmente, com a escrita digital, surge este novo espaço de escrita: a 
tela do computador. (SOARES, 2002, p. 149) 

 
Para cada espaço de escrita nos deparamos com peculiaridades, isto é, características 

próprias que trazem novos problemas tanto para o âmbito da poética dessas novas formas de 
narrativas ficcionais quanto para o da estética. Soares (2002) afirma que a tela como um novo 
espaço possível para a produção e consumo da escrita traz não só novas formas de acesso à 
informação, como também novos processos cognitivos, ampliando as possibilidades de 
manifestação do conhecimento.  

Com a consolidação desses novos espaços (embora reconhecemos a existência de uma 
lacuna no que tange ao julgamento valorativo das obras geradas dessas novas formas) 
acompanhou-se o surgimento de uma nova cultura, a qual Jenkins (2006) problematiza em seu 
Cultura da Convergência. Para o autor o termo é capaz de definir mudanças tecnológicas que 
(re)configuram o cenário mercadológico e artítico como um todo.  Sobre o termo, o autor 
esclarece que:  

 
Por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes 
midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em 
busca das experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma palavra 
que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais. 
(JENKINS, 2006, p. 27) 

 
Não devemos desconsiderar toda a questão mercadológica por trás desse processo, 

mas pensar este cenário sob a ótica da formação de novas demandas de leitores também se 
faz pertinente. Como o autor bem coloca, existe um comportamento migratório no 
leitor/consumidor inserido nessa cultura que o impulsiona em uma busca constante de 
ampliação da experiência de um determinado universo ficcional. Jenkins (2006), 
posteriormente, reitera a definição afirmando que a convergência não ocorre por meio de 
aparelhos, independente de quão sofisticados sejam, mas dentro dos cérebros dos 
consumidores que transitam por diferentes segmentos de um universo e em interação com 
outros, construindo, dessa forma, a própria mitologia pessoal.  

O autor dialoga com Lévy (1999) que expõe o conceito de Inteligência Coletiva. No 
processo de Inteligência Coletiva “nenhum de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe 
alguma coisa; e podemos juntar as peças, se associarmos nossos recursos e unirmos nossas 
habilidades”. (LÉVY, 1999, p. 28) 

Em Negroponte (1995) encontramos reflexões sobre as perspectivas do futuro no que se 
refere à tecnologia digital. O autor aponta não só a tecnologia em si, mas também prevê 
modificações nos hábitos pessoais e sociais decorrentes da apropriação dos recursos 
tecnológicos pela humanidade. Acompanhamos, a partir de então, mudanças bastante 
significativas nos modos possíveis de interação entre leitores e conteúdos ficcionais.  

Canclini (2008) menciona que desde o aparecimento da internet, seus usos e 
prioridades têm mudado: 

 
Primeiro, a decisão era tê-la ou não. Depois, dar mais velocidade à conexão. Em seguida, 
melhorar a rapidez e a interação com banda larga e, para muitos, estar sempre 
conectado, incorporando a internet ao celular. Em meio a tal expansão, a posição local e 
os aspectos peculiares de cada usuário não desaparecem, mas se redimensionam ao 
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interagir com gente de outros países ou baixar músicas em várias línguas. (CANCLINI, 
2008, p. 60) 

 
Simões (2009) aborda que A Era da Informação, de maneira geral, constitui o novo 

momento histórico em que a base de todas as relações se estabelece através da informação e 
da sua capacidade de processamento e de geração de conhecimentos. É o que Castells (1999) 
já denominava Sociedade em Rede. Para o autor a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não 
pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas.  

Simões (2009) também pontua que a Internet deve ser compreendida como uma rede 
que congrega diversos grupos de redes. E essas redes não são apenas de computadores, mas 
também de pessoas e de informação. Para a autora as sociabilidades são firmadas 
especialmente em laços fracos, as identidades mudam, as fronteiras são quebradas, as 
incertezas navegam junto com os indivíduos neste oceano, que ao mesmo tempo permite 
novas experiências com o pensamento e a cognição, em tempo real e em constante processo 
de ressignificação. 

Postas essas reflexões, percebemos que o leitor no contexto convergencial possui a seu 
dispor novos meios de realizar a leitura, configurando-se como um leitor que busca informações 
relativas a um determinado universo ficcional em diversas mídias.  

 
 

Narrativa Literária e Narrativa de Narrativa Literária e Narrativa de Narrativa Literária e Narrativa de Narrativa Literária e Narrativa de GamesGamesGamesGames: relações possíve: relações possíve: relações possíve: relações possíveis? is? is? is?     
 
O videogame, tendo em vista o seu potencial como mídia expressiva, configura-se a 

partir de uma dinâmica comunicacional de ampla disseminação. Compreender os games como 
um novo espaço possível para a inserção da escrita exige que consideramos algumas 
implicações que se fazem obrigatórias.  

É necessário admitir que games não são narrativas e, portanto, o que caracteriza um 
game não é a narrativa, mas seu sistema de jogabilidade. Não podemos deixar de olhar, no 
entanto, para o avanço tecnológico conquistado pela indústria que possibilitou aos jogadores 
não só um sistema de jogabilidade mais sofisticado como também passou a oferece-los uma 
experiência narrativa particular, abrindo espaço para reflexões no tocante à problemática 
narratológica como um todo. Hoje, temos contato com uma imensa quantidade de jogos que 
apresentam em sua poética a narrativa.  

É olhando para o avanço tecnológico que Tavinor (2009) encontra subsídio para 
responder a uma questão colocada por ele próprio: por que os games estão, cada vez mais, 
apresentando uma tendência à sofisticação artística?   
 Hoje, os dispositivos utilizados para o desenvolvimento dos games são capazes de criar 

universos ficcionais sofisticados, sensíveis e com alto grau de imersão e toda essa tecnologia 
tornou-se um pré-requisito para os games atuais. Tavinor (2009) afirma que, em seu aspecto 
artístico, os videogames convergem com outras formas de arte mais tradicionais ao envolver 
questões estéticas, representativas, abarcando a ética e a moral. Nas palavras do autor: 
  

Videogames are a growing phenomenon and influence in the modern world, and are 
displaying new levels of artistic sophistication. As such they seem to engage many of the 
same issues as do the traditional arts, raising questions about aesthetics, representation, 
narrative, emotional engagement, and morality, that have been the focus of the 
philosophy of the arts (TAVINOR, 2009, p. 13) 

  
 Não é raro encontrarmos posturas apocalípticas com relação aos games. Uma das 
principais acusações consiste na deturpação que os jogos “podem” causar na sociedade, em 
especial nos adolescentes, sendo considerados objetos de risco que atacam violentamente a 
fibra moral dos costumes.  Dentre os ataques mais comuns estão: videogames são um 
desperdício de tempo, são ofensivos, misóginos, imaturos, viciantes, incentivam 
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comportamentos sedentários, envolvem os jogadores em práticas ocultistas e atacam a fibra 
moral da nossa sociedade. Alguns ainda consideram os videogames como transmissores de 
violência, agressão e como deturpadores da juventude. 
 Sobre a problemática da violência, Alves (2009) esclarece que, como produto cultural, 
as narrativas dos games podem reproduzir conteúdos presentes na sociedade, mas a autora 
destaca que a interação com estes diferentes conteúdos e, em especial, os relacionados à 
violência, não resultam em comportamentos agressivos com outros sujeitos, mas propiciam a 
elaboração dos aspectos subjetivos de cada indivíduo na medida em que os games se 
constituem em espaços de catarse, nos quais a violência é uma linguagem, uma forma de dizer 
o não dito. 
 De acordo com a autora, os videogames, com suas diferentes possibilidades de 
imersão, permitem aos usuários vivenciar situações que não podem ser concretizadas no 
cotidiano, exigindo tomada de decisão, planejamento, desenvolvimento de estratégias e 
antecipações que vão além do aspecto cognitivo. É possível elaborar perdas, medos e outras 
emoções e sentimentos sem correr riscos. 
 Na história literária, encontramos acusações muito semelhantes no momento 
genesíaco do romance. Tendo sido considerado, pelos críticos da época, um gênero menor, o 
romance sofreu severas acusações, dentre as quais o condenavam como sendo apenas leitura 
de entretenimento, sem conteúdo estético, desprovido de uma perspectiva firmada pela 
tradição clássica, confeccionado especificamente para um público carente de gosto literário. 
Não podemos deixar de olhar também para o grande número de suicídios de jovens europeus, 
leitores de Die Leiden Des Jugen Werthers, fazendo com que os pais desses jovens 
amaldiçoassem Goethe e sua “maldita” literatura. 
 Tavinor (2009), ao abordar sobre a ficção dos games, afirma que certamente esses 
apresentam uma dinâmica muito mais interativa que a televisão e o cinema. Ao invés de 
assistidos, os games são jogados o que compete ao jogador a função de “agente”.  O conceito 
de agência foi definido por Murray (2003) como “a capacidade gratificante de realizar ações 
significativas e ver os resultados de nossas decisões e escolhas”. (MURRAY, 2003, p. 127). A 
agência está fundamentada nesta dinâmica de interação. O indivíduo deve participar ativa e 
constantemente do game. 
 Tavinor (2009) aborda que não podemos negar a existência de uma relação entre 
videogames e outras formas de arte, mas que há a necessidade de analisar os games através 
de uma abordagem particular, sendo inadequado estabelecer julgamentos a partir de 
instrumentais teóricos de outras artes. De acordo com o autor: 
  

Comparing games to previous forms of art really is a cross-cultural endeavor, but the 
comparison is not with the culture of a newly discovered geographically isolated way of 
life, but with an interstitial culture to which many people are oblivious. There are 
intersections between cultural worlds – of course, videogames are informed by 
mainstream film – but much of what happens in games and gaming is generated by their 
own distinctive and semi-isolated cultural history. This is an important reason why we 
should approach videogames on their own terms, and not always judge them by more 
familiar forms of culture that philosophers of the arts and other theorists have typically 
dealt with. (TAVINOR, 2009, p. 190) 

 
 Eskelinen (2006), ao se posicionar contra a abordagem puramente narratológica, 
aponta que deveria ser óbvio que não se pode aplicar a narratologia impressa da literatura, 
teoria do hipertexto, teatro e cinema diretamente aos games, mas não é.  
 Isto posto, compreendemos que narrativas de games e narrativa impressa (em especial 
a legitimamente reconhecida como literária), podem possuir pontos de convergência, mas 
estão inseridas em espaços específicos. Aplicar a narratologia impressa diretamente aos 
games ocasionaria, inclusive, um grande problema no que concerne ao julgamento valorativo 
do objeto.  
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 Gee (2003) aborda que quando as pessoas aprendem a jogar os games elas estão 
aprendendo um novo letramento. O autor esclarece estar abordando o letramento de uma 
maneira mais aberta, não se aludindo à tradicional ideia de letramento como uma prática 
aprisionada ao conceito de “letra”, afirmando que: 
 

Today images, symbols, graphs, diagrams, artifacts, and many other visual symbols are 
particularly significant. Thus, the idea of different types of “visual literacy” would seem to 
be an important one. For example, being able to “read” the images in advertising is one 
type of visual literacy. And, of course, there are different ways to read such images, ways 
that are more or less aligned with the intentions and interests of the advertisers. (GEE, 
2003, p. 13) 

  
Para Gee (2003) existem diversos caminhos possíveis para se realizar a leitura e a 

escrita, cada modalidade requer habilidades específicas. Não lemos ou escrevemos uma 
matéria para o jornal da mesma maneira que faríamos em um ensaio filosófico, poema, 
quadrinhos ou em inúmeras outras modalidades de escrita. Portanto, se existem tantos meios 
distintos de se ler e escrever, os letramentos, como define Gee (2003), são múltiplos. 

Rojo (2008) afirma que recentemente os estudos de letramento têm apontado para a 
heterogeneidade das práticas sociais de leitura, escrita e uso da língua/linguagem. A autora 
aponta em seu ensaio que o surgimento e a ampliação dos usos da tecnologia, enquanto nova 
modalidade de espaço de escrita, reflete em pelo menos três mudanças que implicam na 
reflexão sobre os letramentos socialmente requeridos. Um primeiro ponto seria a intensificação 
e a diversificação da circulação da informação via meios de comunicação analógicos e digitais 
que se distanciam do meio impresso, o que gera mudanças significativas na maneira de ler. Um 
segundo ponto seria a diminuição das distâncias espaciais e a diminuição das distâncias 
temporais que também colaboram para mudanças nas práticas de letramentos.  E como 
terceiro ponto se insere a multissemiose possibilitada pelo aspecto multimidiático e 
hipermidiático que o texto eletrônico traz para o ato da leitura. De acordo com a autora:  

 
O conhecimento de outros meios semióticos está ficando cada vez mais necessário no 
uso da linguagem, tendo em vista os avanços tecnológicos: as cores, as imagens, os 
sons, o design etc., que estão disponíveis na tela do computador e em muitos materiais 
impressos, o que têm exigido outros letramentos, por exemplo, o letramento visual e que 
têm transformado o letramento tradicional (da letra) em um tipo de letramento 
insuficiente para dar conta daqueles necessários para agir na vida contemporânea. 
(ROJO, 2008, p. 587) 

 
A inserção do ensino da multissemiose na escola ainda é rarefeita. O motivo se deve, 

por um lado, à ausência de um instrumental teórico eficiente e, por outro, ao “pré-conceito” 
para com as narrativas digitais. Para Canclini (2008):  

 
Os professores continuam falando de um divórcio ou curto-circuito entre, de um lado, a 
escola e leitura e, de outro, o mundo da televisão, cinema e outros passatempos 
audiovisuais. Essa visão antagônica entre leitura e tecnologias midiáticas vem sendo 
recolocada há vários anos, tanto nos estudos sobre cultura como nos que são feitos 
sobre comunicação. (CANCLINI, 2008, p. 33) 

 
 Pode-se acompanhar recentemente obras literárias que ganharam adaptações para os 
games com objetivos pedagógicos. No Brasil, o caso mais conhecido é o projeto “Livro e Game” 
criado pelo gestor cultural Celso Santiago. Disponibilizados online, encontram-se títulos como 
“Memórias de um Sargento de Milícias”, “Dom Casmurro” e “O Cortiço”. O projeto gráfico dessas 
adaptações são bastante interessantes, no entanto, talvez excetuando-se “Memórias de um 
Sargento de Milícias”, as adaptações oferecem quase nada em termos de jogabilidade, 
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tornando-as muito próximas a um jogo de perguntas e respostas, e exigindo que o jogador 
tenha lido a obra previamente para que tenha um bom desempenho em termos de acertos.  
 Em contrapartida, adaptações que foram feitas sem uma preocupação pedagógica e 
com maior interesse mercadológico atingiram um número, evidentemente, muito maior de 
apreciadores. Observa-se que nesses casos são adaptações que oferecem muito em termos de 
imersão e jogabilidade e a narrativa ali presente não distorce o objeto. A narrativa enquadra-se 
perfeitamente na poética dos games. A narrativa torna-se o game.  
 Posso citar casos como Beowulf (2008) e Dante´s Inferno (2011), sendo o primeiro 
adaptado do poema épico escrito no período do Old English na língua anglo-saxã, e o segundo 
da “Divina Comédia” de Dante Alighieri. Ambos os games oferecem muito em termos de 
jogabilidade e possuem um número muito grande de fãs, o que pode ser notado tanto nas 
comunidades criadas em redes sociais como nos fandoms e produções fanficcionais. 
 Diante disso, somos levados a nos interrogarmos, num primeiro momento, de que 
maneira esses jogos podem contribuir para que os Gamers (jogadores) tenham acesso à obra 
“original”?  
 Hutcheon (2011) aponta que hoje as adaptações estão em todos os lugares. A autora 
considera importante tratar adaptação como adaptação, isto é, considerá-la um objeto 
autônomo e original. Questões de fidelidade são inadequadas para guiar teorias da adaptação. 
Para Hutcheon o fenômeno da adaptação pode ser definido a partir de três perspectivas 
distintas, mas que se relacionam:  
 

E primeiro lugar, vista como uma entidade ou produto formal, a adaptação é uma 
transposição anunciada e extensiva de uma ou mais obras em particular. Essa 
“transcodificação” pode envolver uma mudança de mídia (de um poema para um filme) 
ou gênero (de épico para um romance), ou uma mudança de foco e, portanto, de 
contexto: recontar a mesma história de um ponto de vista diferente, por exemplo, pode 
criar uma interpretação visivelmente distinta. A transposição também pode significar 
uma mudança, em termos de ontologia, do real para o ficcional, do relato histórico ou 
biográfico para uma narrativa ou peça ficcionalizada. [...] Em segundo, como um 
processo de criação, adaptação sempre envolve tanto uma (re-)interpretação quanto 
uma (re-) criação; dependendo da perspectiva, isso pode ser chamado de apropriação ou 
recuperação. [...] Em terceiro, vista a partir da perspectiva do seu processo de recepção, 
a adaptação é uma forma de intertextualidade; nós experienciamos as adaptações 
(enquanto adaptações) como palimpsestos por meio da lembrança de outras obras que 
ressoam através da repetição com variação. (HUTCHEON, 2011, p. 29-30) 

 
 Não me posiciono contra as teorias de mediação de leitura e acho até possível que 
possamos estabelecer diálogos, dentro do ensino, entre essas adaptações e suas obras de 
partida. Contudo, proponho pensarmos primeiramente em oferecer a esses jogadores um 
instrumental eficiente para que seja feita a leitura desses games da maneira mais crítica 
possível e reconhecer as virtudes e problemas de como a narrativa se apresenta neste espaço 
enquanto forma e discurso. Conforme Hutcheon (2011) bem coloca “a adaptação é uma 
derivação que não é derivativa, uma segunda obra que não é secundária – ela é sua própria 
coisa palimpséstica” (HUTCHEON, 2011, p. 30) 
 Não penso que os Gamers não estejam fazendo boas leituras com relação aos 
conteúdos narrativos que circulam nos games (basta olhar para a quantidade de vídeos críticos 
produzidos por Vlogers e Youtubers), mas acredito que ainda falta um olhar mais crítico com 
relação a forma e discurso ali presentes.  
 
 
Considerações FinaisConsiderações FinaisConsiderações FinaisConsiderações Finais    
    
    A partir das reflexões realizadas neste trabalho, pode-se compreender que, no contexto 
atual, é necessário levarmos em consideração as múltiplas formas de leitura presentes no 
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cotidiano dos leitores. Compreende-se, também, que estes “novos” leitores imersos no oceano 
comunicacional das redes, interagem entre si, debatem questões relacionadas aos universos 
ficcionais com os quais tem contato, atualizando uma Inteligência Coletiva através da Cultura 
Participativa.  
            Também pretendeu-se mostrar que novas formas artísticas emergidas desse espaço, 
trazem questões poéticas próprias e exigem uma abordagem particular. De acordo com Soares 
(2002): 
  

A tela como espaço de escrita e de leitura traz não apenas novas formas de acesso à 
informação, mas também novos processos cognitivos, novas formas de conhecimento, 
novas maneiras de ler e de escrever, enfim, um novo letramento, isto é, um novo estado 
ou condição para aqueles que exercem práticas de escrita e de leitura na tela. (SOARES 
2002, p. 152) 

 
Evidentemente, não podemos fechar os olhos para o aspecto massificado inerente à 

essas narrativas, mas reduzir o fenômeno ao puro entretenimento é desconsiderar todas as 
implicações poéticas, ideológicas e estéticas que não só se fazem presentes, como carecem de 
problematizações que atendam a urgência desses objetos, sobretudo mediante a atual 
demanda de leitores.  
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LLLLEEEEIIIITTTTUUUURRRRAAAA    EEEESSSSCCCCOOOOLLLLAAAARRRR    DDDDEEEE        
CCCCAAAAIIIIOOOO    FFFFERNANDO ABREU: ERNANDO ABREU: ERNANDO ABREU: ERNANDO ABREU:     
PRINCIPAIS LIMITAÇPRINCIPAIS LIMITAÇPRINCIPAIS LIMITAÇPRINCIPAIS LIMITAÇÕESÕESÕESÕES    

    
    

Wagner Vonder Belinato (UEM) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: O presente trabalho busca refletir sobre os resultados obtidos pelo 
curso de extensão “Caio Fernando Abreu: autor e obra para iniciantes”, 
oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Letras (PLE) da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) em maio/2014, ministrado pelo autor. O público 
principal foi de professores da Rede estadual de ensino do Estado do Paraná 
inscritos no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) e sua premissa 
foi a de que, embora a obra de Caio Fernando Abreu seja incluída em 
antologias escolares – destaca-se Os cem melhores contos Brasileiros do 
Século (Org. Italo Moriconi, Ed. Objetiva, 2000) e As cem melhores crônicas 
brasileiras (Org. Joaquim Ferreira dos Santos, Ed. Objetiva, 2005) – e obtenha 
acolhida no âmbito das análises acadêmicas de graduação e pós-graduação 
(total aproximado de 300 trabalhos), sua leitura em sala de aula é limitada, 
seja por desconhecimento da obra, seja pela ainda baixa tolerância a temas 
sensíveis abordados pelo autor. É buscando entender as razões dessa 
limitação e oferecer possibilidades didáticas para superá-las que o curso se 
constituiu. Apresenta-se aqui, portanto, os principais pontos de discussão e 
resultados obtidos.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: Caio Fernando Abreu, leitura escolar, formação continuada. 

 
 
Dados preliminares:Dados preliminares:Dados preliminares:Dados preliminares:    
a) a) a) a) O surgimento do autorO surgimento do autorO surgimento do autorO surgimento do autor    
 

As primeiras obras de Caio Fernando Abreu contam já 50 anos. O autor, que iniciou suas 
publicações ainda timidamente nos anos 1960, conheceu sucesso de público já no final dos 
anos 1970, com a publicação de Histórias de um novo tempo – O novíssimo conto brasileiro 
(1977) pela Editora CODECRI, ligada ao Pasquim. O volume, que contava com narrativas de 
Julio César Monteiro Martins, Jeferson Ribeiro de Andrade, Antonio Barreto, Luiz Fernando 
Emediato, Domingos Pellegrini Jr. e do próprio Caio Fernando Abreu, destaca, em seu prefácio, 
que: 

 
Os autores de História de um novo tempo, todos na faixa dos vinte anos, não vêm para 
se contrapor aos chamados “novos”, mas para acrescentar atualidade histórica ao fazer 
literário. Eles pertencem a uma geração que começou a repensar a realidade sócio-
cultural brasileira após e durante um dos períodos mais sombrios da história nacional. 
(JAGUAR, 1977, p. 6).  

 
Impulsionado pelo sucesso comercial da coletânea, que que vendeu rapidamente mais 

de 100.000 exemplares, o lançamento de Morangos Mofados, no início da década de 1980 
transforma-se em um dos principais títulos da coleção Cantadas Literárias, e, ao lado de A teus 
pés, de Ana Cristina César e Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva, obtém imediata 
acolhida do público, alcançando, através do tempo, o status de símbolo de uma geração. A 
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década marca, também, a maturidade narrativa do autor, que receberia laureas por Triângulo 
das águas (1983), Os dragões não conhecem o paraíso (1988) e Onde andará Dulce Veiga? 
(1989), obras que motivariam análises acadêmicas e traduções, com destaque para os 
mercados francês e anglófono. 

 
 

b) Análiseb) Análiseb) Análiseb) Análises acadêmicass acadêmicass acadêmicass acadêmicas    
 
O reconhecimento crítico em torno da obra de Caio Fernando Abreu ocorre quase que 

em sincronia com o lançamento de seus títulos da década de 1980, a que se dedicam João 
Silvério Trevisan, no vasto Devassos no Paraíso (1985) e Heloísa Buarque de Hollanda, cujas 
colunas analíticas publicadas nos cadernos de cultura para os quais a crítica contribuía seriam 
posteriormente reunidos em Cultura em trânsito – da repressão à abertura (2000). Esses 
trabalhos seriam retomados a partir das análises de Bruno Souza Leal (1995), Marcelo Secron 
Bessa (1996) e Mairim Linck Piva (20011), que delimitam três dos principais eixos analíticos 
explorados pela crítica a partir de então.  

Nesse sentido, os estudos identitários vinculados ao trato das sexualidades humanas, 
sobretudo à homossexualidade, apresentam-se como primeiro desses grandes tópicos 
analíticos, destacando-se em A metrópole e a paixão do estrangeiro, de Leal, que ressalta a 
medida do estranhamento entre eu e sociedade que apresentam os personagens de Caio 
Fernando Abreu.  

Para Leal, o estranhamento é uma das mais fortes características das obras do escritor 
gaúcho, na medida em que sua obra abre espaço para seres deslocados que desfilam pelas 
narrativas: 

 
Esse outro ser estranho é esculpido com as marcas da história, que pontua e caracteriza 
sua trajetória. 
Nesse sentido, esse estrangeiro se torna um confidente da própria estranheza, 
constituindo um universo que, se é solidário com quem o habita, é da mesma forma 
sedutor e traiçoeiro para quem vem de fora. (LEAL, 2002, p. 116). 

 
Leal continua, mencionando que “...os contos de Caio Fernando Abreu constroem-se 

conscientes de sua estranheza, da mesma forma que dão voz a estrangeiros que vivem em seu 
interior.” (2002, p.116). 

O agravamento dessa relação conflituosa se dá, por seu turno, com o surgimento da 
pandemia de AIDS nos anos 1980, que seria retratada, por Abreu, de forma pioneira em 
Triângulo das águas (1983). Ao tema, Bessa dedica Histórias positivas – a literatura 
desconstruindo a AIDS, de 1996, o que constitui, então, um segundo eixo analítico. Fechando a 
tríade, Piva apresenta Uma figura às avessas que, em 2001, dedica ao estudo das simbologias 
na obra de Abreu. Pode-se dizer que esses três trabalhos estabelecem o que viria a ser uma 
cartografia literária sobre o autor, que conta, atualmente, com aproximadamente 370 trabalhos 
nos mais diversos níveis acadêmicos.  

Esse universo, que se apurou no cruzamento de dados disponíveis no “Banco de Teses e 
Dissertações” mantido pela CAPES (http://bancodeteses.capes.gov.br/ ), do site “Associação 
Amigos de Caio Fernando Abreu” (http://www.caiofernandoabreu.com/aacf/ ) e do blog 
“Templo Cultural Delfos” (http://www.elfikurten.com.br/ ), editado pelas advogadas Gabriela 
Fenske Feldkircher e Elfi Kürten Fenske no desenvolvimento da pesquisa de doutorado que dá 
origem ao presente trabalho, conta, até o momento, com 81 dissertações defendidas, com pico 
nos anos de 2008 (10 defesas) e 2010 (11 defesas) e 21 teses, também com pico no ano de 

                                                           
1 Entre parênteses, o ano de defesa dos trabalhos. Eventuais citações trazem o ano de publicação dos mesmos em 
livro. 
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2010 (5 defesas). Embora demonstrem grande acolhida acadêmica de Abreu e de suas obras, 
os trabalhos fecham-se, com exceções, nos três ciclos mencionados acima.  

Se, por um lado, ao enredar-se em análises narratológicas de cunho identitário, os 
estudiosos contribuem para enriquecer a compreensão sobre sexualidade no Brasil, 
esmiuçando a obra do autor, por outro, ao percorrer um caminho cimentado, distanciam-se da 
inovação científica pretendida pelos programas de pós-graduação, passando a fazer parte de 
um sistema em que as conclusões tendem, de forma repetida, para um centro fixo, 
referendando as observações de Stuart Hall sobre a identidade na pós-modernidade, 
principalmente. Citando Mercer, o estudioso aponta que “...a identidade somente se torna uma 
questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é 
deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza.” (MERCER, apud HALL, 2006, p. 9). 

Essa zona de conforto, além de analítica, é geográfica. A grande concentração de tais 
estudos no sul e sudeste do país, conforme gráfico abaixo, tendem, na prática, a limitar a 
difusão acadêmica eficiente sobre o autor e sobre estudos que versem sobre a sexualidade 
humana, sobretudo frente à Revolução Sexual dos anos 1960: 
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Figura 1 - Distribuição geográfica dos trabalhos acadêmicos sobre Caio Fernando Abreu. 

 
As regiões sul e sudeste, onde se concentram a maior parte dos estudos (66% dos 

estudos de mestrado e quase 77% dos estudos de doutorado), destacam-se em uma série de 
índices gerais que talvez ajudem a entender a maior aceitação dos estudos sobre o autor e 
sobre os temas que abordava. Primeiramente, destacam-se por possuírem os maiores IDH, 
concentrando 6 dos 7 primeiros estados colocados, todos com índices considerados altos2 e o 
maior número de universidades nacionais, 62 no sudeste e 27 no sul3, de um total considerado 
de 129 instituições.  

Os dados, acompanhados de perto pela maciça presença de livrarias – 76% do total de 
lojas do país concentam-se na região, dividindo-se em 60% na região sudeste e 16% na sul –, 

                                                           
2 Exceção feita ao estado de Minas Gerais, 11º colocado entre os estados, os demais figuram atrás apenas do 
Distrito Federal, única unidade com índice considerado Muito alto. Disponível em: 
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/consulta/. Acesso em 27/08/2014. 
3 Disponível em http://www.universidades.com.br/index.html. Acesso em 29/08/2014. As estatísticas consideram 
apenas instituições designadas como Universidade. 
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conforme menciona o Diagnóstico ANL do Setor Livreiro, realizada em 2012, e do maior 
número de leitores, concentrando 56% do total, segundo a 3ª edição da pesquisa Retratos da 
Leitura no Brasil, do instituto Pró-Livro, denunciam a grande concentração de produção 
científica nacional que, apenas lentamente avança para o interior do país. 

Retornando aos dados de desenvolvimento humano, IDH, é nas regiões sul e sudeste 
que se dá a maior aceitação da homossexualidade e suas variáveis. Esse cenário reflete, 
certamente, na aceitação tácita e implícita dos trabalhos científicos que envolvam buscas sobre 
o tema. Em reverso, essa concentração desmesurada denuncia a precariedade dos estudos 
identitários de gênero e sexualidade no restante do país, em consoância com os estudos 
sociológicos Abaixo do Equador, de Richard Parker e Além do carnaval, de James Green, 
uníssinos em afirmar uma gradação da intolerância homossexual nas regiões mais distantes da 
faixa litorânea – e dos maiores índices de IDH – do Brasil. Essa intensificação da sociedade 
patriarcal é retratada pelo próprio Caio Fernando Abreu, que passou grande parte de sua vida 
no eixo Porto Alegre-São Paulo-Rio de Janeiro, em mais de um de seus contos, tanto mais 
violentos em relação a seus personagens homossexuais quanto mais próximos do interior país.  

 
 

Incentivar Incentivar Incentivar Incentivar a leitura escolara leitura escolara leitura escolara leitura escolar    
 
É esse, em suma, o cenário em que se gestou o curso de extensão “Caio Fernando 

Abreu: autor e obra para iniciantes”, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Letras 
(PLE) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) nos dias 19, 20 e 21 maio de 2014, sendo 
por mim ministrado, tendo como público-alvo professores da Rede estadual de ensino do 
Estado do Paraná inscritos no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), bem como 
alunos de graduação em Letras. 

Sua premissa foi a de que, embora as obras de Caio Fernando Abreu estejam inseridas 
em coletâneas muito difundidas no ambiente escolar, caso de Os cem melhores contos 
Brasileiros do Século, organizada por Italo Moriconi em 2000 e As cem melhores crônicas 
brasileiras, por Joaquim Ferreira dos Santos em 2005, ambas para a Editora Objetiva, e mesmo 
que o autor tenha um grande apelo no âmbito das análises acadêmicas, suas obras continuam 
sendo pouco conhecidas de professores de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 
interlocutores primeiros dos alunos.  

De fato, grande parte do público inscrito relatou desconhecer completamente as obras 
de Abreu ou conhecer o autor apenas de nome, o que nos coloca diante de uma questão 
prática: ao passo que se retroalimentam, as leituras acadêmicas formam um universo fechado, 
relegando a funcão social da Universidade a segundo plano, o que se confirma pela total 
ausência de trabalhos sobre a/as leituras da obra do autor. 

Esse panorama motivou o seguinte questionamento: Quais seriam, então, os obstáculos 
para uma leitura escolar de Caio Fernando Abreu? Como superá-los?, a partir de que foram 
escolhidos materiais de leitura objetivando abordar e discutir didaticamente os principais 
temas da obra de Abreu. 

 
 

Materiais de leituraMateriais de leituraMateriais de leituraMateriais de leitura    
 
 A seleção de textos para leitura buscou, em linhas gerais, oferecer um panorama 
histórico da obra do autor, passando pelos temas mais caros à sua obra. Assim, o conto 
“Garopaba mon amour”, de Pedras de Calcutá (1977), buscou acessar as discussões sobre a 
Ditadura Militar no Brasil, subsidiando a leitura da violência física e psicológica que se 
perpetrou no período. Por seu turno, as discussões relativas à homossexualidade foram 
desencadeadas com a leitura de “Uma história de borboletas”, também de Pedras de Calcutá, 
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ponte entre a violência simbólica da Ditadura Militar e a homossexualidade e “Aqueles dois”, de 
Morangos mofados (1982), conto-chave para a interpretação da sexualidade na obra do autor.  
 Acompanhando a gradativa transformação das narrativas de aceitação homossexual 
face à pandemia de AIDS, servimo-nos da leitura de “Linda, uma história horrível”, de Os 
dragões não conhecem o paraíso (1988) para subsidiar as discussões e, oferecendo o 
contraponto da sexualidade feminina, “Os sapatinhos vermelhos”, também de Os dragões..., 
lido em contraponto com o conto homônimo (Les souliers rouges) de Hans Christian Andersen. 

A esses textos, foram agregados uma seleta de cartas e crônicas que, entremeadas às 
leituras e discussões, visavam elucidar a visão do autor sobre o mundo circundante, a exemplo 
de sua relação com a cidade de São Paulo: 

 
Feio é a palavra exata. A feiúra desabou sobre São Paulo feito as pragas desabavam dos 
céus, biblicamente. Uma feiúra maior, mais poderosa e horrorosa que a das gentes, que 
a das ruas. Uma feiúra que é talvez a soma de todas as pequenas e grandes feiúras 
aprisionadas na cidade, e que pairam então sobre ela, sobre nós, feito uma aura. 
(ABREU, 28/08/1986 in O Estado de São Paulo). 

 
Oferecemos também um panorama das obras infantis do autor, sobretudo As frangas 

(2001), narrativa em que o autor mistura ficção e realidade, criando um universo paralelo em 
que as histórias de sua infância e de suas viagens ganham tons lúdicos na voz das galinhas que 
habitavam o topo de sua geladeira. 

 
 

Principais problemas encontradPrincipais problemas encontradPrincipais problemas encontradPrincipais problemas encontradosososos    
 
a) Desconhecimento da obra do autor, bem como dos principais temas abordados pelo 

mesmo; 
b) Falta de embasamento teórico sobre a sexualidade no Brasil, considerado tema 

sensível no ambiente escolar, sobretudo no tocante à homossexualidade. 
 
Buscando atender ao primeiro dos problemas (a), aplicamos a completude da seleção 

anteriormente mencionada, abarcando as três décadas em que mais Caio Fernando Abreu 
produziu. Podemos relatar, diante disso, que os textos provocaram efeitos diversos, incluindo 
profissionais que, não estando ideologicamente de acordo – sobretudo no tocante à 
sexualidade – com a visão apresentada nos textos, retiraram-se da sala.  

Embora componham uma minoria de dois ou três indivíduos, a recusa em conhecer 
aprofundadamente textos que contrariem suas ideologias pessoais alerta para o fato de que, 
muitas vezes, a seleção de textos escolar é pautada por critérios ideológicos dos professores, 
rompendo o profissionalismo que lhes seria inerente, ainda que estes devam remeter-se, no 
desemprenho de sua profissão, aos Parâmetros Curriculares Nacionais, sobretudo no capítulo 
ali dedicado à pluralidade, segundo o qual se deve “...desenvolver uma atitude de empatia e 
solidariedade para com aqueles que sofrem discriminação” e “...repudiar toda discriminação 
baseada em diferenças de raça/etnia, classe social, crença religiosa, sexo e outras 
características individuais ou sociais.” (MEC, 1998, p. 143). Escuso mencionar que as escolhas 
devem respeitar a compreensão temática e a faixa etária dos alunos. 

Como foi possível perceber, os pontos críticos estão intimamente ligados e atendem, 
muitas vezes, a critérios ideológicos dos professores. Assim, as discussões foram orientadas por 
diversas questões pré-elaboradas que cobriam várias especificidades das narrativas de um 
conto a outro. Distribuídas para grupos formados na ocasião, elas visavam depreender, da 
leitura crítica das narrativas, as visões apresentadas pelas mesmas diante da situação social 
que se apresentava à época da divulgação primeira dos textos (b). A seguir, apresentamos 
exemplos de algumas questões realizadas sobre os textos: 
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Figura 2 - Exemplo de questionamentos realizados durante o curso: sobre Garopaba, mon amour (à 

esquerda) e Linda, uma história horrível (à direita). 
 

Exemplificando as leituras propiciadas, chamamos atenção para as simbologias da 
decrepitude em “Linda, uma história horrível”. A questão 6) Qual a relação de mãe e filho com o 
ambiente de que fazem parte?, oferecia resposta que poderia ser rapidamente acessada em 
uma leitura prévia do conto: “E reviu o tapete gasto, antigamente púrpura, depois apenas 
vermelho, mais tarde rosa cada vez mais claro ― agora, que cor?”, ao passo que a questão 
seguinte, 7) Aos poucos, aparecem indícios de que o protagonista foi infectado com o vírus HIV. 
De que forma esses indícios são revelados?, requeria uma leitura aprofundada e contrastiva da 
trama, para que foi necessário ligar vários pontos da mesma às discussões realizadas 
buscando, nos diversos pontos de vista presentes, os pontos de convergência. 
 
 
Conclusão: Conclusão: Conclusão: Conclusão:     
Um autor facilitador da interlocução professores/Um autor facilitador da interlocução professores/Um autor facilitador da interlocução professores/Um autor facilitador da interlocução professores/alunosalunosalunosalunos 
 
 No ano de 2013, neste mesmo seminário, discutíamos a repercussão das obras de Caio 
Fernando Abreu nas redes sociais no artigo Pra postar no Facebook: aspectos e reflexos da 
leitura nas redes sociais. Ali, tornava-se evidente que o público leitor das obras do autor passa 
por frequentes renovações e sua média de idade está entre 18 e 24 anos, com grande 
concentração de textos ou fragmentos em páginas das principais redes sociais – Facebook, 
Twitter, Tumblr..., sobretudo na medida em que os questionamentos que apresenta em sua 
obra continuam atuais e, em alguns casos, como no das discussões que se constroem 
atualmente sobre a homossexualidade, tenham se tornado mote para discursos 
político/midiáticos. Frente àquelas conclusões, torna-se clara a diferença entre os textos que 
são trabalhados em sala de aula e aqueles pelos quais se interessa, de fato, o jovem em idade 
escolar.  

Ao passo que um grupo cada vez maior de jovens/alunos acessam trechos ou obras 
completas de Caio Fernando Abreu, propiciando uma inegável abertura para a discussão de 
temas caros à juventude, a escola parece distanciar-se desses mesmos pontos, tratando 
algumas questões com desmesurado receio.  

Nesse sentido, cabe aos professores utilizar a sólida ponte interlocutória construída 
entre as obras do autor e a juventude por meio das redes sociais para romper as barreiras do 
silêncio escolar em torno dos temas abordados pelo autor, entre os quais elencamos, sempre 
atentando para a fluidez intercomunicante dos temas: 

 
a) o sexo, suas possibilidades e seus perigos; 
b) o amor frente à solidão das metrópoles; 
c) a inadequação social dos indivíduos frente à fragmentação contemporânea; 
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d) a violência simbólica ou real exercida por agentes do estado. 
 
Intentando diminuir a distância entre o ambiente de aprendizado e a realidade social 

dos alunos, as discussões buscaram elucidar possíveis conflitos entre professores, alunos e 
equipe pedagógica.  

Ainda que o grupo em que se realizou o curso seja limitado a 50 profissionais, seu papel 
torna-se fundamental na repercussão dos temas tratados nas obras do autor, cujo 
desconhecimento, muitas vezes, é motivado pela ausência de seu nome nas coletâneas mais 
tradicionais de literatura, que apresentam lenta atualização (vide Bourdieu, 2009, p. 123). 
Nesse sentido, o aporte de subsídios teóricos ao grupo constitui-se facilitador do trabalho 
didático, diminuindo a distância entre o universo dos jovens alunos e de seus mestres – assim 
como a distância imposta entre universidade e escola – e, consequentemente, os conflitos 
geracionais que, se ignorados no ambiente escolar, podem tornar-se entraves reais à 
interlocução mestres/alunos, com reflexos negativos ao aprendizado já analisados amiúde 
alhures.  
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LEITURA DO TEXTO LITERÁRIO E OS LEITURA DO TEXTO LITERÁRIO E OS LEITURA DO TEXTO LITERÁRIO E OS LEITURA DO TEXTO LITERÁRIO E OS 
DOCUMENTOS OFICIAIS NACIONAIS: DOCUMENTOS OFICIAIS NACIONAIS: DOCUMENTOS OFICIAIS NACIONAIS: DOCUMENTOS OFICIAIS NACIONAIS: 

POR QUE LITERATURA POR QUE LITERATURA POR QUE LITERATURA POR QUE LITERATURA     
NO ENSINO MÉDIO?NO ENSINO MÉDIO?NO ENSINO MÉDIO?NO ENSINO MÉDIO?    

    
    

Elaine Leonarczyk (UEM) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Esse artigo pretende refletir sobre alguns documentos oficiais que 
norteiam o ensino de Literatura no Ensino Médio. Afinal, o conceito de 
literatura subjacente nesses documentos condiz com a práxis pedagógica da 
sala de aula? Para uma melhor compreensão a respeito dessa temática foi 
necessário um breve apontamento sobre a história do ensino da Língua 
Portuguesa e da Literatura no Brasil. O que nos permitiu refletir sobre o porquê 
do ensino de literatura na escola, especificamente no ensino médio, com a 
finalidade de compreender melhor as disparidades existentes entre os 
documentos que regem esse ensino e a realidade da escola que direciona para 
objetivos cada vez mais elitizantes.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: literatura; Ensino Médio; documentos oficiais. 

 
 
1. 1. 1. 1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

A produção de documentos oficiais para o Ensino Médio, tais como os PCNs (1997), 
PCNs+ (2002) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio - Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias – publicado em 2006, demonstra a criação de vários documentos ao longo de dez 
anos e revela a dificuldade de situar a literatura no contexto da linguagem e de fazer dela uma 
disciplina escolar. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio surgem à luz da LDB nº 
9.394/96. Essa lei tem como perspectiva formar uma escola média com identidade.  O texto foi 
escrito de forma coletiva, tendo como objetivo geral o foco  na escola pública, lugar onde se 
daria o encontro entre o pensar e o fazer pedagógico. Contemplando esse objetivo, tal 
documento se propunha a indicar, informar, orientar os educadores, o que não se concretizou, 
pois , no caso da literatura, o que os professores encontraram no documento foram 
observações genéricas. 

Os PCN+ Orientações complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio (PCNEM+, 2002) foram criadas pela Secretaria do Ensino Médio com a finalidade 
de rever algumas posições do documento anterior. O foco agora desloca-se do professor para 
escola em sua totalidade. No entanto, mesmo esse novo documento sofreu alguns reparos, 
principalmente no tocante ao lugar da Literatura no Ensino Médio.  

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas 
tecnologias, atualmente em vigor, constitui, ao longo de dez anos, mais uma alteração nos 
documentos oficiais. O Ensino de Literatura ganha um capítulo à parte da Língua Portuguesa. 

A necessidade subjacente nesse novo documento era pela retomada da discussão dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, aprofundando a compreensão sobre 
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pontos que mereciam esclarecimentos e desenvolvendo indicativos que pudessem oferecer 
alternativas didático-pedagógicas para a estruturação do currículo para o Ensino Médio. 

Como esse documento é aquele que está em vigor e orienta o ensino de literatura na 
escola pública atual, vamos focar nossa reflexão em suas considerações sobre esse ensino. 
Vamos iniciar, nessa introdução, apontando as finalidades atribuídas ao Ensino Médio de 
acordo com esse documento:  

 
O aprimoramento do educando como ser humano, sua formação ética, desenvolvimento 
de sua autonomia intelectual e de seu pensamento crítico, sua preparação para o 
mundo do trabalho e o desenvolvimento de competências para continuar seu 
aprendizado. (Art. 35) 

 
As Orientações Curriculares para o Ensino Médio, como pudemos notar nessa citação, 

estabelecem como finalidade desse contexto de ensino o aprimoramento do estudante como 
ser humano. Quem conhece a realidade da escola pública em nosso país sabe que esse 
aprimoramento carece de direitos humanos essenciais a serem respeitados. A formação ética 
de um indivíduo não se constrói apenas com palavras ao vento. Crianças, adolescentes e jovens 
todos os dias adentram os portões da escola famintos por direitos essenciais de subsistência. 
Faltam-lhes alimentação adequada, moradia digna, assistência à saúde, segurança pública e 
outros cuidados importantes para que essa formação realmente se efetive. O direito à literatura 
é um desses fatores negligenciados constantemente em nossa realidade escolar. 

Outros aspectos mencionados como finalidades atribuídas ao Ensino Médio é o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico dos estudantes, 
preparando-os para o mundo do trabalho e o desenvolvendo de competências para continuar o 
aprendizado, talvez, no ensino superior. Essas finalidades, muitas vezes, esbarram em uma 
sociedade extremamente competitiva e excludente que não oferece a todos os estudantes as 
oportunidades de trabalho e continuação do aprendizado. Embora a legislação tenha essas 
finalidades inscritas em seus documentos, a realidade que absorve a maioria dos estudantes 
no sistema público de ensino ainda privilegia uma educação voltada para o trabalho, em que as 
competências para continuar o aprendizado não são desenvolvidas ou não há incentivo 
suficiente para que o aluno se sinta capaz de frequentar uma sala de aula do ensino superior. 
Outra forma de educação que podemos perceber é aquela voltada para o poder, em que poucos 
estudantes conseguem ultrapassar as barreiras dos concursos classificatórios de acesso ao 
ensino superior e manter-se num curso superior com dignidade.  

Ainda de acordo com esse documento, “o grande avanço determinado por tais diretrizes 
consiste na possibilidade objetiva de pensar a escola a partir de sua própria realidade, 
privilegiando o trabalho coletivo” (BRASIL/SEMTEC, 2006, p. 8). Além desse aspecto 
mencionado, “a política curricular deve ser entendida como expressão de uma política cultural, 
na medida em que seleciona conteúdos e práticas de uma dada cultura para serem 
trabalhados no interior da instituição escolar”. (BRASIL/SEMTEC, 2006, p. 9). 

O que vemos nessa citação é a possibilidade objetiva de pensar a escola a partir de sua 
própria realidade em que a política curricular deve ser entendida como expressão de uma 
política cultural. No entanto, ao chegarem ao Ensino Médio, os estudantes se  deparam com 
uma realidade muito mais algoz e menos democrática. A possibilidade de pensar a escola a 
partir de sua própria realidade esbarra nos exames classificatórios como o vestibular, por 
exemplo, que dão a chave de acesso à universidade pública a poucos desses estudantes.  
Nessa fase de exames, promovidos pelo mesmo governo que estabelece os documentos 
oficiais para a educação básica, essa possibilidade é substituída pela equalização curricular 
para todos os vestibulandos. Milhares de vestibulandos, oriundos de diversas escolas, portanto, 
diferentes realidades, se encontram perante a mesma prova, uniformizando o currículo e 
obrigando, portanto, o professor do Ensino Médio a seguir um modelo de ensino que, na visão 
de muitos, possibilitará aos seus alunos ao menos uma chance de acesso ao ensino superior.      
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2. 2. 2. 2. Considerações sobre a História da literatura no EnsiConsiderações sobre a História da literatura no EnsiConsiderações sobre a História da literatura no EnsiConsiderações sobre a História da literatura no Ensino Médio no Brasilno Médio no Brasilno Médio no Brasilno Médio no Brasil    
    

O ensino secundário brasileiro teve início no período colonial, quando as escolas 
jesuíticas estavam encarregadas de educar a população branca transferida para a América. 
Este ensino era destinado à formação da elites dirigentes, caso desejassem frequentar a 
universidade em Portugal. No entanto, o caráter assumido pelo ensino médio, de preparação 
aos estudos acadêmicos, evidenciou-se no período imperial.     

Segundo Zilberman (2001), as transformações provocadas pelo capitalismo, desde o 
século XV até o século XVIII, quando a Revolução Industrial acelerou a modernização europeia, 
exigiram transformações radicais no ensino. A burguesia e a nobreza disputavam o poder. A 
educação simbolizava, então, a adequação da nova classe às expectativas e reivindicações de 
um novo tempo. O novo sistema, por sua vez,  exigia  mão-de-obra qualificada e consumidores 
ativos para seus bens e serviços. Assim, escolarizar a população tornou-se primordial para que 
isso fosse possível. Essa escolarização atingiu pessoas iletradas e humildes, que não sentiam 
falta da leitura e da escrita de texto. Em um novo espaço cultural, porém, esses indivíduos 
foram obrigados a recorrer à escolarização para uma suposta inclusão na sociedade, o que não 
garantiria esse acesso, uma vez que esse tipo de ensino era reprodutor da ideologia dominante, 
transformando o trabalhador em sua própria mercadoria, alienado como objeto de exploração. 

Se esse novo sistema de governo era baseado na escolarização, não apresentava uma 
educação voltada ao ser humano e à liberdade desse ser. O ensino da literatura não foi levado 
em conta, pois, nesse sistema capitalista, o indivíduo é levado a entender textos escritos, mas 
nem sempre os de literatura, o que exigiria uma interpretação mais profunda e pessoal. 

Zilberman (2001) aponta para uma maior visibilidade da figura do leitor a partir do 
século XVIII. Afirma, ainda, que uma ciência de leitura coloca o leitor na posição de 
protagonista, não excluindo a importância do livro, como mercadoria que dispõe de 
mecanismos próprios de comercialização. Segundo a autora, o livro confere materialidade à 
literatura, seu consumo reforça a lei da oferta e da procura que sustenta o sistema capitalista, 
gerando lucros.  O escritor, então, trabalha, na maioria das vezes, para esse mercado 
consumidor, deixando, por vezes, a essência da arte literária desaparecer por causa dos 
interesses mercantilistas. 

O papel das instituições é de extrema importância nesse sistema capitalista, sabendo-
se que é na escola que esse tipo de ideologia encontra seu maior domínio, ensinando valores 
que sustentam e fortalecem o sistema de ideias do poder. Assim, essas instituições letradas e 
responsáveis pela propagação desse conhecimento, conferem e legitimam o estatuto de certas 
produções artísticas em detrimento de outras. Essas entidades estabelecem a fixação e a 
concepção da literatura enquanto “belas letras”, reproduzindo o poder controlador do 
capitalismo. 

De acordo com Roger Chartier (apud Zilberman, 2001) o leitor, nesse contexto social, 
aparece como recebedor das decisões do sistema. Ao destacar a propriedade do leitor de 
expressar sua compreensão do mundo, esse  sistema dominante não atribui qualquer tipo de 
poder ao leitor, nem qualquer tipo de criatividade. O leitor transforma-se, então, em sujeito 
atravessado por condicionantes sociais e fica com a última palavra, um discurso que não é o 
seu, mas o da sociedade que representa. Desta forma, o leitor é sujeito porque é hóspede 
privilegiado dessa sociedade de quem reproduz o modo de pensar. O leitor é controlado e 
manipulado pelas ideias mais gerais dessa sociedade, perdendo, assim, sua individualidade 
criadora, capaz de libertá-lo dessas amarras. 

Marcia P.G. Razzini, em seu artigo intitulado “História da Disciplina Português na Escola 
Secundária Brasileira”, tece um percurso histórico sobre o ensino dessa disciplina. Na esteira 
dos pensamentos dessa autora, 

     
Além da legislação e dos programas do ensino secundário, os “Exames Preparatórios”, 
como eram chamados os exames de acesso aos cursos superiores, exerceram forte 
influência sobre a trajetória das disciplinas escolares neste nível de ensino, porque a 
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conclusão do curso secundário não era exigência ou pré-requisito para a entrada nas 
escolas superiores. Bastavam obter, de forma parcelada, os certificados das disciplinas 
exigidas nos Exames Preparatórios, situação que, embora fosse criticada e combatida, 
permaneceria até a reforma Francisco Campos, de 1931. Com isso, as escolas 
secundárias acabavam cumprindo a função de cursos especializados no treinamento de 
candidatos aos Exames Preparatórios. (RAZZINI, 2010, p. 4) 

    
Em 1920 a primeira universidade foi formada no Rio de Janeiro, com a junção das 

faculdades de Medicina, de Direito e dos cursos de engenharia da Escola Politécnica. No século 
XIX, havia no Brasil três tipos de cursos superiores: os destinados aos militares, da marinha e do 
exército; os que direcionavam para a carreira eclesiástica e os cursos das carreiras liberais, 
sendo que Direito e Medicina eram os mais prestigiados socialmente. De acordo com Razzini 
(2010), todos os cursos superiores realizavam exames de ingresso ao ensino superior e eram 
destinados somente aos homens, o que também refletia na organização do ensino secundário. 

O Imperial Colégio de Pedro II surge nesse contexto, fundado na Côrte pelo governo 
regencial, em 2 de dezembro de 1837 e inaugurado em 25 de março de 1838, o Colégio Pedro 
II deveria servir de modelo ao ensino secundário. Verifica-se a longa subordinação do curso 
secundário aos Exames Preparatórios, cujos currículos acabavam cedendo aos padrões 
impostos por esses exames, concentrando nos primeiros anos do curso as disciplinas exigidas 
nos Preparatórios, inclusive no colégio modelo.  

A partir de 1870, houve a inclusão do exame de Português entre os exames de ingresso 
de todos cursos superiores (1869), e, desta forma, deu-se a ascensão desta disciplina no 
colégio modelo. 

Razzini (2010) infere que a leitura literária nas aulas de Português procurava oferecer 
"bons” modelos vernáculos, nacionais e morais, para a "boa" aquisição da língua, além, é claro, 
de oferecer a seus leitores uma certa formação literária, mas sem priorizá-la. No entanto, a 
entrada da história da Literatura Nacional no currículo de Português das últimas séries do curso 
secundário fez com que ela se tornasse exigência dos exames vestibulares de todos os cursos 
superiores. Porém, essa entrada se deu por meio do ensino gramatical e literário sob orientação 
lusitana, enfatizando o “bem falar”  e o “bem escrever” dos modelos tradicionais, o que 
perdurou na escola secundária brasileira até o final da década de 1960. 

A Lei 5.692 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1971, decretou a falência 
deste modelo de ensino. O ensino de Português, encarado como um instrumento de 
comunicação, articulando-se com outras disciplinas, passou a contemplar um número mais 
variado de textos, desde os tradicionais textos literários, as mais variadas manifestações 
gráficas.  

Como pudemos notar, portanto, antes de se transformar em ensino de História da 
Literatura, a Literatura era ensinada através da Retórica e da Poética, disciplinas que a 
originaram. Através dos jesuítas, em fins do século XVI,  a leitura dos clássicos serviam tanto 
para conhecer as regras de boa conduta, adquirir erudição, como o da escrita contemplada 
nesses clássicos.  

Outro aspecto importante que fez parte desse cenário da História do ensino da 
Literatura e que perdura até nossos dias é o livro didático. Razzini (2010), ao citar Escolano 
(2001,) infere que o livro didático tem sido considerado fonte privilegiada para a história da 
educação na medida em que reflete uma imagem da escola que ele representa e uma imagem 
da sociedade que o escreve e que o utiliza. 

A forma como os cursos superiores se organizavam e o modo de acesso a eles tiveram, 
portanto, influência decisiva na organização do ensino secundário. O que se consolidou no 
século XX, com as demandas da classe média que reivindicava acesso a níveis mais elevados 
da educação e a articulação necessária entre os ensinos básico e superior. Entretanto, ela não 
perde o sentido original de educação concebida pelas elites com vistas à preparação ou 
treinamentos da coletividade como mão-de-obra subserviente ao sistema capitalista.  Assim, o 
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formado no ensino de segundo grau era dirigido diretamente ao mercado de trabalho e não à 
universidade. 

O ensino da literatura no segundo grau teve que redefinir suas expectativas, pois,  esse 
estudo não respondia às expectativas do mercado de trabalho pautado no saber prático e os 
estudos literários não são fundamentais para o percurso acadêmico do universitário.  “Com 
efeito, nada, a não ser o vestibular, explica a presença da literatura no segundo grau”. 
(Zilberman, 1991:134)    

Entende-se, portanto, que o vestibular atua, ainda, como condicionante  do ensino da 
literatura no segundo grau, privilegiando a ótica histórica e evolucionista, apoiando-se na 
bibliografia de tipo historiográfico.    

Percebemos, portanto, que esse ensino esteve, historicamente, longe de alcançar a 
dimensão humanizadora inerente à Literatura. Ainda hoje, no “chão” da escola pública, o ensino 
dessa disciplina não satisfaz a essa dimensão tão contemplada nos documentos oficiais. Afinal, 
ao terminar o Ensino Médio, para ter acesso ao ensino superior, o estudante se deparará com 
uma maratona de avaliações, os exames classificatórios citados no decorrer desse artigo que 
ganharam uma nova roupagem, mas que continuam contribuindo para os mesmos objetivos, 
sendo um deles: estabelecer o que é pertinente ensinar no ensino Médio. 

    
    

3. 3. 3. 3. Letramento literário e os documentos oficiais que orientam o ensino da literatura no Ensino Letramento literário e os documentos oficiais que orientam o ensino da literatura no Ensino Letramento literário e os documentos oficiais que orientam o ensino da literatura no Ensino Letramento literário e os documentos oficiais que orientam o ensino da literatura no Ensino 
MédioMédioMédioMédio    
    

De acordo com as reflexões contidas nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio, 
esse documento foi elaborado a partir de ampla discussão com as equipes técnicas dos 
Sistemas Estaduais de Educação, professores e alunos da rede pública. O objetivo deste 
material é contribuir para o diálogo entre professor e escola sobre a prática docente. Em 
relação a disciplina de Língua Portuguesa, esse documento versa sobre um compromisso da 
disciplina orientado pelo projeto educativo em andamento: o de possibilitar letramentos 
múltiplos. Assim, com base nessas Orientações Curriculares 

 
O que se defende, portanto, é a absoluta necessidade de se avocar e levar adiante o 
desafio de criar condições para que os alunos construam sua autonomia nas sociedades 
contemporâneas – tecnologicamente complexas e globalizadas – sem que, para isso, é 
claro, se vejam apartados da cultura e das demandas de suas comunidades. Isso 
significa dizer que a escola que se pretende efetivamente inclusiva e aberta à 
diversidade não pode ater-se ao letramento da letra, mas deve, isso sim, abrir-se para os 
múltiplos letramentos, que, envolvendo uma enorme variação de mídias, constroem-se 
de forma multissemiótica e híbrida – por exemplo, nos hipertextos na imprensa ou na 
internet, por vídeos e filmes, etc. Reitera-se que essa postura é condição para confrontar 
o aluno com práticas de linguagem que o levem a formar-se para o mundo do trabalho e 
para a cidadania com respeito pelas diferenças no modo de agir e de fazer sentido. 
(BRASIL/SEMTEC, 2006, p. 29) 

 
Sob essa ótica de letramento, o perfil que se estabelece para os alunos do Ensino 

Médio, na disciplina Língua Portuguesa, prevê que esses estudantes, ao longo de sua formação, 
devam “conviver, de forma não só crítica mas também lúdica, com situações de produção e 
leitura de textos, atualizados em diferentes suportes e sistemas de linguagem [...]” 
(BRASIL/SEMTEC, 2006, p.32).  

Tfouni (1988) conceitua o termo letramento em confronto com alfabetização: “Enquanto 
a alfabetização ocupa-se da aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo de indivíduos, o 
letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma 
sociedade” (1988, p. 16). Letramento, desta forma, são as consequências sociais e históricas 
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da introdução da escrita em uma sociedade, “as mudanças sociais e discursivas que ocorrem 
em uma sociedade quando ela se torna letrada” (1995, p. 20).   

Kleiman (1995), infere que “Podemos definir hoje o letramento como um conjunto de 
práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em 
contextos específicos, para objetivos específicos” (1995, p. 19).  Nessa concepção, letramento 
são as práticas sociais de leitura e escrita e os eventos em que essas práticas são postas em 
ação, bem como as consequências delas sobre a sociedade. Para Kleiman (1995), o impacto 
social da escrita é apenas um dos componentes desse fenômeno; acrescenta a esse outros 
componentes: também as próprias práticas sociais de leitura e escrita e os eventos em que elas 
ocorrem compõem o conceito de letramento. 

Em ambas as autoras, porém, o núcleo do conceito de letramento são as práticas 
sociais de leitura e de escrita, para além da aquisição do sistema de escrita, ou seja, para além 
da alfabetização. 

No que se refere ao letramento e as novas tecnologias1, citadas nas Orientações 
Curriculares como um exemplo de múltiplos letramentos, o que daria ao estudante o estado ou 
a condição de agir competentemente em diferentes suportes e sistemas de linguagens,  não é 
só este novo espaço de escrita que é a tela que gera um novo letramento, para isso também 
contribuem os mecanismos de produção, reprodução e difusão da escrita e da leitura. Segundo 
Eco (1996, apud Soares, 2002 ), os eventos de letramento que ocorrem com a intermediação 
da Internet exigem novas práticas e novas habilidades de leitura e de escrita. Portanto, de 
acordo com Soares (2002), a tela como espaço de escrita e de leitura traz não apenas novas 
formas de acesso à informação, mas também novos processos cognitivos, novas formas de 
conhecimento, novas maneiras de ler e de escrever, enfim, um novo letramento, isto é, um novo 
estado ou condição para aqueles que exercem práticas de escrita e de leitura na tela. 

Street (2003) fala sobre o modelo autônomo e o modelo ideológico de letramento. 
Sendo o primeiro as práticas de uso da escrita da escola, que espelham a concepção de 
letramento dominante na sociedade; e o segundo, que se contrapõe ao modelo autônomo, 
como práticas de letramento, no plural, que são social e culturalmente determinadas. 

A escola atuaria , desta forma, no modelo autônomo de letramento, uma vez que 
considera a aquisição da  escrita como um processo neutro de desenvolvimento de habilidades, 
independentemente de considerações contextuais ou sociais.     

 Paulino (2005), em seu artigo intitulado “Algumas Especificidades da Leitura Literária”, 
entende “leitura literária” como uma prática no plural. A autora infere que nas últimas décadas 
as práticas do conjunto heterogêneo de leituras recebeu o nome de letramento. No entanto, por 
causa da heterogeneidade, o emprego no plural vem se associando a esse termo como 
letramentos. Explica, ainda, que talvez essa seja uma forma mais adequada de explicitar as 
diferenças entre práticas de leitura, derivadas de seus múltiplos objetivos, formas e objetos em 
toda a diversidade de contextos vivenciados pelo leitor. 

De acordo com Graça Paulino (2005), as motivações para a leitura literária teriam de 
ultrapassar o contexto de urgência e serem encaradas em nível cultural mais amplo que o 
escolar, para que se relacionem à cidadania crítica e criativa, à vida social, ao cotidiano, 
tornando-se um letramento literário de fato, ao compor a vida cotidiana da maioria dos 
indivíduos. 

Estaria, portanto, a escola pública preparada para esse conceito de letramento2 
presente no documento oficial? Há diferentes suportes e sistemas de linguagens, assim como 
profissionais preparados para essas situações de letramentos no contexto da escola pública?  

                                                           
1 Segundo Lévy (1999, p. 17), cibercultura designa "o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de 
atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 
ciberespaço". Segundo o mesmo autor, ciberespaço é "o novo meio de comunicação que surge da interconexão 
mundial dos computadores". 
2 A palavra letramento apareceu pela primeira vez no livro de Mary Kato: No mundo da escrita: uma perspectiva 
psicolinguística, de 1986. Depois da referência de Mary Kato, em 1986, a palavra letramento aparece em 1988, no 
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O que se nota nas escolas públicas, no que concerne ao conceito de múltiplos 
letramentos, ou seja, a utilização de diversas mídias pelo estudante, é a falta justamente 
desses espaços de escrita e leitura, como a insuficiência de computadores com internet para 
todos os estudantes e escolas e professores com baixa instrução ou formação insatisfatória 
para esse letramento digital.   

Refletindo sobre essa dimensão de letramento, principalmente o letramento literário, 
compreendemos que o surgimento das Orientações Curriculares se deu em um momento de 
debates e questionamentos sobre a forma como os Parâmetros Curriculares Nacionais 
abordaram o ensino de Literatura em seu texto. Portanto, esse novo documento têm sua 
justificativa no fato de que os PCNs do Ensino Médio não deram a devida importância ao ensino 
de Literatura e à formação do leitor, incorporando-a a uma perspectiva maior, a da linguagem 
em geral. Sendo esse um assunto tão imprescindível no contexto da escola pública atual, os 
PCNs voltados ao ensino de Literatura no Ensino Médio inferem que   
 

Ao ler este texto, muitos educadores poderão perguntar onde está a literatura, a 
gramática, a produção do texto escrito, as normas. Os conteúdos tradicionais foram 
incorporados por uma perspectiva maior, que é a linguagem, entendida como espaço 
dialógico, em que os locutores se comunicam. (PCN, 2002, p. 144). 

 
Uma leitura crítica das Orientações Curriculares, nos permite observar que sua 

concepção sobre o discurso literário diverge do discurso inicialmente proferido pelos PCNs. Nas 
Orientações Curriculares, o modo de construção do discurso literário vai além das elaborações 
linguísticas usuais, pois é o menos pragmático. Esse fato permite ao leitor o exercício da 
liberdade, como podemos perceber na seguinte citação: 
 

E nisso reside sua função maior no quadro do ensino médio: pensada (a literatura) dessa 
forma, ela pode ser um grande agenciador do amadurecimento sensível do aluno, 
proporcionando-lhe um convívio com um domínio cuja principal característica é o 
exercício da liberdade. Daí, favorecer-lhe o desenvolvimento de um comportamento mais 
crítico e menos preconceituoso diante do mundo. (OSAKABE, 2004, apud 
BRASIL/SEMTEC, 2006). 

 
Na busca por defender a especificidade da Literatura e a importância de sua presença 

no currículo do Ensino Médio, as Orientações Curriculares tecem seu discurso atrelado a LDBEN 
nº 9.394/96, cujos objetivos a serem alcançados pelo Ensino Médio (Art. 35) são: 
 

I) consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos; 
II) preparação básica para o trabalho e para a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III) aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. (LDBEN, 1996) 

 
De acordo com as Orientações Curriculares, o ensino de Literatura visa, sobretudo, ao 

cumprimento do Inciso III, o que rejeitaria, em sua práxis, a sobrecarga atribuída aos alunos 
com informações sobre épocas, estilos, características de escolas literárias, entre outros 
aspectos de memorização, como ressalta o PCN+ ao alertarem para o caráter secundário de 

                                                                                                                                                                                     

livro que, pode-se dizer, lançou a palavra no mundo da educação, dedica páginas à definição de letramento e busca 
distinguir letramento de alfabetização: é o livro Adultos não alfabetizados - o avesso do avesso, de Leda Verdiani 
Tfouni (São Paulo, Pontes, 1988, Coleção Linguagem/Perspectivas) um estudo sobre o modo de falar e de pensar de 
adultos analfabetos.  
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tais conteúdos: “Para além da memorização mecânica de regras gramaticais ou das 
características de determinado movimento literário, o aluno deve ter meios para ampliar e 
articular conhecimentos e competências [...]” (PCN+, 2002, p. 55). 

 Esse ir além está relacionado à formação do leitor literário, o que as Orientações 
curriculares entendem como letrar literariamente o aluno. Esse entendimento toma como 
referência a concepção de letramento de Magda Soares:  
 

À medida que o analfabetismo vai sendo superado, que um número cada vez maior de 
pessoas aprende a ler e a escrever, e à medida que, concomitantemente, a sociedade 
vai se tornando cada vez mais centrada na escrita (cada vez mais grafocêntrica), um 
novo fenômeno se evidencia: não basta apenas aprender a ler e a escrever. As pessoas 
se alfabetizam, mas não necessariamente incorporam a prática da leitura e da escrita, 
não necessariamente adquirem competência para usar a leitura e a escrita, para 
envolver-se com as práticas sociais da escrita: não lêem livros, jornais, revistas, não 
sabem redigir um ofício, um requerimento, uma declaração, não sabem preencher um 
formulário... (SOARES, 2004, p. 45-46, apud BRASIL/SEMTEC, 2006). 

 
No que concerne a leitura do texto literário, essa concepção vem afirmar ao  letramento 

literário como “estado ou condição de quem não apenas é capaz de ler poesia ou drama, mas 
dele se apropria efetivamente por meio da experiência estética, fruindo-o.” (BRASIL/SEMTEC, 
2006, p. 55) 

A experiência literária defendida pelo documento só seria possível com o contato efetivo 
com o texto. O que possibilitaria a fruição do texto literário, no que se refere à apropriação que 
dele faz o leitor na construção dos significados no ato da leitura, contrariando a concepção de 
fruição presente no PCN+, que direciona para uma visão mais lúdica da fruição. O momento 
solitário de contato corporal entre leitor e obra, pois mediante o silêncio e o isolamento a leitura 
literária pode atingir a subjetividade do leitor. A escola pode representar o espaço-tempo de 
discussões, debates, enfim, do confronto com a leitura alheia, desde que estabelecido o 
encontro silencioso com o texto literário.  

Podemos perceber uma crítica a essa fragmentação da leitura literária no texto de 
Regina Zilberman (2007), Letramento Literário: Não ao texto, sim ao livro, em que a autora faz 
um levantamento histórico sobre os materiais didáticos de leitura ao decorrer dos séculos no 
Brasil. 

O livro didático principia sua trajetória, no Brasil, na condição de coletânea de textos 
educativos, que representavam primeiramente a aprendizagem da escrita, com a leitura 
desprovida de objeto, com a leitura de palavras e frases soltas. Chega-se ao conhecimento da 
literatura, que é representada por trechos que pertencem aos gêneros nobres, desprezando os 
gêneros literários marginalizados ou não reconhecidos como padrões dos ideários burgueses.  

De acordo com a autora, nosso livro didático não foge ao modelo geral: compõe-se de 
fragmentos de livros. Essa leitura prioriza a escrita. Os textos eleitos para leitura são 
consagrados e reconhecidos pelo cânone literário. A autora critica o fato de que a literatura é 
uma miniaturizada na condição de texto e o livro desaparece e sua totalidade. Assim, a 
formação literária não leva ao mundo dos livros, representando-o apenas parcialmente. Esse 
conceito de literatura, de acordo com autora, isola o texto, do todo, o livro, produto material que 
congrega autor e obra, sociedade e mundo representado. 

No que se refere às escolhas de leituras dos jovens fora do ambiente escolar, as 
Orientações Curriculares apontam a constatação de uma desordem própria da construção 
desse repertório, o que, segundo esse documento, inferem em práticas de leitura dos jovens 
fundadas numa recusa dos cânones da literatura e podem ser chamadas de escolhas 
anárquicas. Essas escolhas são assim definidas pelas Orientações Curriculares uma vez que  o 
jovem escolhe suas leituras fora da escola a partir de uma capa, do que se lê entre seus 
amigos, do número de páginas. Defendem que dentro dela (da escola) o procedimento é muito 
diferente, pois as escolhas contam com aspectos sistemáticos que as orientam por meio de 
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filtros seletivos que variam segundo o letramento literário das comunidades. Esses livros são 
obras que já passaram pelo crivo da crítica de instâncias legitimadas e autorizadas, que, 
contando com seus leitores consultores para assuntos da adolescência e da infância, já 
definiram o que deve ser bom para jovens e crianças, muitas vezes a serviço do mercado 
editorial.  

Na esteira desse pensamento sobre a leitura do texto literário, podemos inferir que as 
Orientações Curriculares defendem a leitura do cânone, pois consideram como um perigo o 
consumo de obras que busquem agradar a um maior número de leitores, (alguns desses Best 
Sellers) e são desprovidas de potencial de reflexão. Esse documento constata um declínio da 
experiência de leitura de livros da Literatura infanto-juvenil e de alguns poucos autores 
representativos da Literatura brasileira selecionados, que aos poucos cede lugar à história da 
Literatura e seus estilos na passagem do ensino fundamental para o médio. O que se verifica, 
de acordo com as Orientações em análise, é que no lugar da experiência estética proporcionada 
pela leitura do texto literário em sua totalidade, ocorre a fragmentação de trechos de obras ou 
poemas isolados, considerados exemplares de determinados estilos. 

As Orientações Curriculares defendem que ao ingressarem no Ensino Médio, supõe-se 
que os alunos já estejam preparados para a leitura de textos mais complexos da cultura 
literária, que poderão ser trabalhados juntamente com outras modalidades e gêneros textuais. 
No entanto, o que se percebe são estudantes despreparados, em sua grande maioria, para 
leituras mais complexas, justamente pelo fato dessas leituras serem deslocadas para uma 
etapa final do ensino básico, assim como orientam os documentos oficiais. Em apenas três 
anos de Ensino Médio, com poucas aulas, em média três aulas por semana, de Língua 
Portuguesa, em que os professores têm que contemplar um currículo que abrange não só a 
Literatura, mas outras áreas da linguagem, seria realmente esse o contexto mais propício para 
despertar essas leituras denominadas pelos documentos de mais complexas, no caso, a leitura 
literária?  

De acordo com esse documento oficial em análise, para a segunda etapa do ensino 
básico, que abrange dos sextos aos nonos anos, a leitura recomendada seria a literatura 
infantojuvenil, não considerada tão complexa por esse documento. No entanto, entende-se que 
se as Orientações Curriculares almejam estudantes mais preparados para leituras mais 
complexas no Ensino Médio, essas leituras devem ser iniciadas em qualquer etapa da vida, pois 
o que pode garantir que estudantes do ensino fundamental não consigam compreender um 
Machado de Assis, por exemplo? Talvez o foco deveria estar também no como essas leituras 
estão sendo mediadas nas salas de aula das escolas públicas, e não apenas em seu grau de 
complexidade. 

Na visão desses documentos, compete à escola formar leitores críticos, mas 
questionados devem ser os métodos que têm sido utilizados para esses fins, uma vez que a 
ficção juvenil lida no ensino fundamental (os best-sellers) não são suficientes para lançar o 
jovem no âmbito mais complexo da leitura literária, pois, segundo esses documentos, nesses 
casos a experiência ainda se mantém restrita a obras consagradas pela mídia e também 
àquelas que oferecem um padrão linguístico próximo da linguagem cotidiana. O desafio será 
levar o jovem à leitura de obras que tenham sido legitimadas como obras de reconhecido valor 
estético, capazes de propiciar uma fruição mais apurada, mediante a qual terá acesso a uma 
outra forma de conhecimento de si e do mundo.  

As escolhas anárquicas mencionadas pelo documento ajudam a formar um gosto de 
leitura avesso ao dos gêneros literários. Há pontos de resistência no aluno-leitor, isso devido a 
seu repertório, os lugares-comuns em que se assenta sua experiência de leitor. De acordo com 
as Orientações é função da escola selecionar textos para leitura literária, textos que passem 
pelo filtro seletivo como obra de valor estético e reforçam mais uma vez a importância da 
leitura do cânone.   
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Ainda relativamente à seleção dos textos, é importante lembrar que o cânone não é em 
si negativo: significa que uma obra, na sua trajetória, de quando surgiu até o momento 
contemporâneo de leitura, foi reiteradamente legitimada como elemento expressivo da 
sua época. O cânone não é estático, ele incorpora ou exclui obras em decorrência de 
algumas variáveis, sendo talvez a mais importante aquela dos estudos críticos, em 
especial os estudos acadêmicos. Ele é importante para formar uma tradição segundo a 
visão de determinado momento histórico (em perspectiva). (BRASIL/SEMTEC, 2006, p. 
75) 

 
O vestibular é visto pelas Orientações Curriculares como um assunto debatido quando 

pensamos em seleção de textos literários e inferem que não há o porquê o vestibular ser visto 
como um problema para o currículo do Ensino Médio. No entanto, mesmo não sendo 
considerado como um problema pelo documento em questão, admite-se a possibilidade da 
existência de listas de obras que acrescentam um peso maior aos alunos já sufocados pela 
quantidade de conteúdos. E acrescenta que é preciso retirar do programa oficial da disciplina o 
que não é essencial e a preparação do aluno deve ocorrer ao longo de sua escolaridade, 
chegando ao final do Ensino Médio como um leitor crítico e autônomo em relação à leitura de 
obras mais complexas.  

De acordo com as Orientações Curriculares, a leitura de um romance requer 
planejamento do professor para orientar a leitura e tempo para o aluno ler o livro, isso significa 
que dedicar duas ou mais aulas nessa leitura não é perder tempo, mas é imprimir à escola um 
outro ritmo, o da reflexão. A escola não precisa cobrir todos os estilos literários. O professor 
pode, por exemplo, recortar na história autores e obras.  

Pelo exposto pelas Orientações Curriculares para o Ensino de Literatura no Ensino 
Médio, evidencia-se um problema de currículo:  

 
Se quisermos que o aluno leia e considerarmos que esse é o meio mais eficiente para 
ele conseguir o saber que a escola almeja, então é preciso mudar o currículo, retirar dele 
o que é excessivo e não essencial. Torná-lo realmente significativo para alunos e 
professores. (BRASIL/SEMTEC, 2006, p. 79) 

 
Um dos questionamentos das Orientações Curriculares diz respeito aos espaços 

propícios para trocas literárias na escola. E se pautam mais uma vez na perspectiva de 
letramento, como podemos ver nesse excerto:  

 
Na perspectiva do letramento, que implica o enfoque sobre a “inserção nas práticas 
sociais de leitura e escrita” (SOARES,1998, p. 83), o letramento literário permite 
compreender os significados da escrita e da leitura literária para aqueles que a utilizam 
e dela se apropriam nos contextos sociais, o que aponta para outro aspecto que se deve 
destacar aqui: o dos espaços de leitura na escola. O projeto pedagógico com vistas à 
formação do leitor da Literatura deve incluir a estruturação de um sistema de trocas 
contínuo, sustentado por uma biblioteca com bom acervo e por outros ambientes de 
leitura e circulação de livros. A ampliação dos espaços escolares de leitura resultará, 
com certeza, na ampliação dos tempos, diga-se de passagem, exíguos de aulas de 
Literatura, além de possibilitar trocas menos artificiais, já que colaboram para a criação 
de uma comunidade de leitores tão importante para a permanência da literatura, 
sobretudo em contextos sociais que não dispõem de uma biblioteca pública e/ou livraria. 
(BRASIL/SEMTEC , 2006, p. 80) 

 
O acesso livre a uma biblioteca com bom acervo é fundamental. Como espaço de 

letramentos, essa realidade está longe de ser contemplada em muitas escolas públicas 
brasileiras. Muitas dessas práticas de leitura do texto literário se delimitam apenas nas aulas 
de Língua Portuguesa, não sendo culturalmente uma prática comum de letramento literário no 
contexto além desse ambiente.  O que ocorre, na maioria das vezes, são atividades esporádicas 
de leitura, como o dia do livro ou uma aula dedicada à leitura por semana, o que não repercute 
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em grandes transformações de apreço e de despertar de gostos por leituras, principalmente do 
texto literário. 

 
     

4. 4. 4. 4. Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais    
    

Dentre as utilidades da literatura na escola, encontra-se a utilização da obra artística 
como objeto para análise linguística. Da mesma forma, um texto, quando é  utilitário, serve 
como pretexto para atividades que distanciam o aluno de seu ludismo.     

Assim como disse Candido (1972), o texto literário não pretende transmitir somente 
boas virtudes e regras de bom comportamento, enfatiza que seu objetivo maior nunca é 
ensinar, descaracterizando sua função pedagógica como o centro das atenções. Entende-se, 
assim como o autor, que se o texto literário transmite algum conhecimento, o faz 
diferentemente da instituição escolar, pois é livre e não admite amarras pedagógicas.     

Segundo Zilberman (1991),  a literatura pode significar a diferença na aprendizagem do 
aluno,  pode, assim, significar o tudo ou o nada da educação, dependendo da forma como é 
trabalhada em sala de aula. Para isso, a prática de leitura deve atender ao princípio de 
gratuidade inerente à literatura.    

Se pensarmos na função maior da literatura – a humanização, conforme a concebe 
Candido (1989), podemos perceber sua importância. Ela é capaz de mediar sentidos e mostrar 
o mundo. Sua leitura pode levar a questionar esse mundo e os valores que ele representa. No 
entanto, nem todos têm acesso à literatura. A razão está na base da formação de nossa 
sociedade: a desigualdade social e a não efetivação dos direitos essenciais dos seres humanos.  

Esses seres humanos excluídos socialmente, mantendo a posição de marginalizados, 
não têm acesso ou motivação para a leitura da literatura. Podemos perceber que o problema 
do ensino da literatura está no fato de que tanto as universidades e os Ensinos Fundamental e 
Médio priorizam a literatura consagrada, menosprezando, assim, a literatura de massa e os 
vários tipos de leituras possíveis com o advento da tecnologia. O que pudemos perceber com a 
leitura das Orientações Curriculares, que enfatizam a necessidade de um múltiplo letramento e 
usam as novas tecnologias como exemplo, mas, por outro lado, criticam a leitura de obras 
escolhidas pelos estudantes nesses suportes de escrita, como alguns best-sellers, que não 
consideram como Literatura e são definidas como leituras anárquicas. 

No nível médio, em geral, a escola tem mantido um ensino da literatura mais voltado 
para aparatos teóricos, termos técnicos e metodológicos extraídos das críticas literárias. Além 
de focarem numa exagerada tendência historicista. Assim, o ensino da literatura perde sua 
dimensão humanizadora e acaba por tornar-se uma atividade pouco atraente para os alunos, 
que, na sua grande maioria, não demonstram apreço à esse tipo de leitura. Não chegam 
preparados para uma leitura mais complexa no Ensino Médio, isso é, quando chegam a esse 
contexto de ensino.     

 Reiterando o questionamento inicial desse texto: Por que Literatura no Ensino Médio?, 
podemos encontrar duas possibilidades de respostas um tanto antagônicas. A primeira pautada 
historicamente na realidade do sistema público de ensino que ainda encontra-se voltado para 
os exames classificatórios, os vestibulares, por exemplo,  que condicionam o ensino da 
Literatura no Ensino Médio, não propiciando, nesse contexto de ensino, o estado ou a condição 
satisfatória para um letramento literário efetivo. A segunda, de acordo com as Orientações 
Curriculares, que a escola, no que se refere ao contexto do Ensino Médio,  se configure como 
um espaço-tempo de leitura e fruição estética. Em que os estudantes possam apreciar leituras 
mais complexas e significativas, não importando os condicionantes como currículos 
abarrotados e a pressão de exames classificatórios.    

De acordo com esse documento oficial, se quisermos que os alunos leiam, temos que 
retirar do currículo aquilo que é exagerado, que sufoca os estudantes nesse contexto. No 
entanto, isso não seria suficiente. Pouco adianta retirar do currículo conteúdos, se esses podem 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 

ISBN: 978-85-88753-26-6  222299990000    

ser cobrados nesses tais exames classificatórios. O que, talvez, fosse realmente importante é 
repensar esses exames classificatórios da forma como eles se configuram hoje. Se temos esses 
documentos oficiais como orientações de nossa práxis pedagógica, e se eles tem como 
objetivos a preparação básica do educando para o trabalho e para a cidadania, para continuar 
aprendendo,  seu aprimoramento como pessoa humana, incluindo sua formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico,  então, por que, na 
realidade, isso não se evidencia? O que vemos é pouco espaço-tempo para a leitura do texto 
literário, sua contemplação, sua fruição, enfim, para a humanização que esse encontro poderia 
proporcionar na escola e na sociedade como ambientes mediadores.  
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DE GELO E FOGODE GELO E FOGODE GELO E FOGODE GELO E FOGO    
    
    

Murilo Filgueiras Correa (UEM) 
Orientadora: Vera Helena Gomes Wielewicki (UEM)  

 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Pretende-se observar o modo como o escritor estadunidense George 
R.R. Martin manipulou técnicas literárias, especialmente folhetinescas, na 
composição da obra A Guerra dos Tronos (2010). Roteirista da indústria 
cinematográfica e televisiva de Hollywood, Martin compôs suas entrelaçadas 
tramas de uma forma que remete explicitamente à novela, encerrando 
capítulos em momentos decisivos e inesperados, construindo arquétipos 
clássicos de herói e vilão; o desenrolar das histórias, porém, frustra as 
expectativas anteriormente formadas, provavelmente de forma proposital. 
Heróis são mortos e vilões ascendem a cada vez mais poder. Trazendo para a 
obra um nivelamento que acaba por direcionar a atenção do público às 
temáticas tratadas, como poder, política e ganância. O escritor hoje trabalha 
sob contrato com o canal HBO e assina como produtor e roteirista do seriado 
Game of Thrones, que atingiu grande sucesso. A adaptação de sua obra será 
analisada com foco no trato de Martin para com seu público, indo de “autor 
assassino” a grande manipulador de audiências, como ele se insere nos novos 
moldes artísticos e comerciais existentes na cultura da convergência, no que 
concerne à criação coletiva e avaliação das reações do público como 
elementos fundamentais do funcionamento da indústria artística e do 
entretenimento. Para tanto serão empregados conceitos de autores como 
Henry Jenkins (2009), Pierre Lévy (1999), Wolfgang Iser (1996) e Linda 
Hutcheon (2011).   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: As Crônicas de Gelo e Fogo; leitura; multimodalidades. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

Na década de 1990 o mundo mudou rapidamente, agressivamente, e às vistas de 
todos. Porém as mudanças eram muito numerosas e nem sempre tão significativas em suas 
singularidades, a ideia de unidade passava a dar lugar a de conjunto, sozinhas as mudanças 
representavam pequenos e insignificantes novos fatos acontecendo em lugares distantes no 
globo. As possibilidades crescentes de comunicação e compartilhamento, contudo, tornaram 
possível a união dessas pequenas mudanças, fossem elas em questões de demanda por 
entretenimento, produção ou consumo. Em 2009, Henry Jenkins publica a obra Cultura da 
Convergência e, quase que imediatamente, fora alçado à posição de novo guru tecnológico 
mundial em meio ao tortuoso oceano informacional deixado pelo segundo dilúvio descrito por 
Pierre Lévy (1999). A nova ordem, se é que existe, consiste em nós, conglomerados de 
informações divididos por relações de interesse e efemeridade, rizomas que não apresentam 
início, nem meio, nem fim, são antes um fluxo contínuo de produção, consumo e demanda. 
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A nova cultura reformulou e reforçou o conceito de “mecena”, os antigos patrocinadores 
das artes. As produções da cultura de massa agora seguem a lógica do piloto, segundo a 
cartilha da reprodutibilidade técnica de Walter Benjamin (1936 apud LIMA, 2000), é produzido 
uma espécie de protótipo de produto cultural, se o grande público, migrante, mutante, instável 
e virtual, apresenta boa receptividade, é dada continuidade ao empreendimento, se a resposta 
for outra, precisa-se de um novo piloto. Dentro do novo paradigma todo o processo criativo sofre 
mutações, artistas passaram a acumular funções de escritor, editor, roteirista e até diretor, e 
novos (e ainda desconhecidos) artistas são contratados para dar ao produto novas roupagens, 
sempre almejando alcançar o maior número possível de consumidores/expectadores. 

O presente estudo objetiva analisar de forma comparativa e reflexiva a obra do escritor 
estadunidense George R.R. Martin A Guerra dos Tronos (2010) e a primeira temporada do 
seriado televisivo Game of Thrones, produzido pelo canal HBO. Algumas singularidades tornam 
tal fenômeno digno de atenção, o autor George R.R. Martin (GRRM) publicou três volumes da 
série As Crônicas de Gelo e Fogo, dos quais A Guerra dos Tronos é o primeiro, ainda na década 
de 90, na década seguinte publicou outros dois. E há cerca de cinco anos assinou um contrato 
com o canal televisivo HBO para a produção do seriado Game of Thrones, que se tornou um 
fenômeno de audiência e compartilhamentos ilegais, GRRM trabalha e participa ativamente 
dos processos de adaptação de sua própria obra – escrevendo, inclusive, roteiros para alguns 
episódios, da mesma forma que Anne Rice escreveu o roteiro cinematográfico de sua própria 
obra Entrevista com o vampiro. Recentemente, e juntamente com a HBO, GRRM anunciou mais 
dois volumes da série literária, ainda sem previsão de lançamento e sem traduções, os títulos 
anunciados foram The Winds of Winter e A Dream of Spring, especula-se que os livros serão 
lançados concomitantemente com novas temporadas do seriado televisivo. 

Com aporte teórico de nomes como Henry Jenkins (2009), Linda Hutcheon (2011), Luiz 
Costa Lima (2000) e Flávio de Campos (2007) serão feitas ponderações acerca dos processos 
de adaptação da série dentro da cultura da convergência. 

 
    
Leitura, cultura e adaptaçãoLeitura, cultura e adaptaçãoLeitura, cultura e adaptaçãoLeitura, cultura e adaptação 
 

Wolfgang Iser, na obra O Ato da Leitura – Uma teoria do efeito estético (1996), 
esclarece vários conceitos sobre estruturação diegética e sobre leitura em si, dos quais é 
pertinente a extração para o presente estudo os de tema, horizonte de expectativas e o da 
gestalt, justamente para que se torne possível o entendimento de suas quebras propositais, e 
como essa traiçoeira dialética presente na obra escrita favoreceu sua própria reprodução na 
adaptação televisiva. 

Todo leitor investe certas expectativas nos textos que lê, em virtude de já estar 
condicionado por outras leituras anteriores, sobretudo se estas pertencerem ao mesmo gênero 
literário – as formalidades romanescas moldam o horizonte de expectativas que envolvem uma 
obra por meio de suas convenções. É sabido, por exemplo, que num romance policial um 
mistério será solucionado, ou que num folhetim os vilões reinarão durante todos os capítulos 
enquanto os heróis serão provados e maltratados, entretanto, nos últimos capítulos, 
geralmente apenas no último, os papéis finalmente se invertem e tudo acaba num final feliz. 

Sobre a estrutura de tema e horizonte, Iser postula que, durante a leitura, 
 

(…) o leitor não é capaz de abarcar todas as perspectivas ao mesmo tempo, senão que, 
durante o processo de leitura, ele toca nos diversos segmentos das perspectivas 
diferentes de representação. Tudo que vê, ou seja, em que “se fixa” em um determinado 
momento, converte-se em tema. Esse tema, no entanto, sempre se põe perante o 
horizonte dos outros segmentos nos quais antes se situava. (ISER, 1996, p. 180-181) 

 
Constituída como regra central para a combinação das estratégias textuais, tal estrutura 

resulta em três consequências complementares: em primeiro lugar, “Ela organiza a princípio a 
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relação entre texto e leitor, que é central para a compreensão” (ISER, 1996, p. 181), ou seja, 
traça uma possibilidade de relação entre as perspectivas divergentes de representação, abrindo 
assim espaço para o acesso ao “não-familiar” no concernente ao horizonte. No segundo 
momento, “(...) a estrutura de tema e horizonte transforma os segmentos das perspectivas de 
representação em fenômenos de oscilação” (ISER, 1996, p. 182), delegando ao texto apenas 
um pressuposto geral de observação, visto que as realidades, quando observadas, modificam-
se. E então, finalmente, a estrutura “(...) organiza a interação das perspectivas textuais e cria 
assim o pressuposto para que o leitor possa produzir o contexto de referências das 
perspectivas” (ISER, 1996, p. 185), uma espécie de estrutura da imaginação, pois organiza o 
texto como um todo de perspectivas mutantes e, concomitantemente, confere ao texto 
operações de compreensão da consciência. 

Sendo a leitura considerada interação entre texto e leitor, ela permite a este que, 
imbuído de suas memórias, preconceitos e expectativas pessoais, agrupe os elementos textuais 
e estabeleça suas relações a seu modo, devolvendo tudo isso numa nova instância, resultado 
da interação, uma espécie de feedback mental chamado de Gestalt. Nas palavras de Iser, “Os 
segmentos das perspectivas do texto que se contaminam reciprocamente estimulam operações 
de sínteses em que se realizam os atos de apreensão do texto” (ISER, 1996, p. 186), tomando 
aqui as sínteses como gestalts resultantes do processo de quebra e reestruturação dos temas e 
horizontes de expectativa. 

Para estabelecer as inter-relações entre produtos derivados e a obra original, há que se 
fixar os pontos de intersecção entre um e outro, as aporias onde acontecem os embates acerca 
de fidelidade e adaptação. Se adaptar é acondicionar, fazer caber, adequar, existe, portanto, 
uma tradução – traduz-se a história da linguagem prosaica para a televisiva ao mesmo tempo 
em que se adapta, uma tradaptação (AMORIM, 2005). Nesse estudo serão investigadas 
evidências de que tais encontros foram facilitados, deliberadamente premeditados por GRRM 
durante a escritura dos livros para favorecer uma possível futura adaptação. É sabido que 
certos críticos consideram como as melhores adaptações de obras literárias aquelas 
provenientes de obras assumidamente voltadas para a linguagem audiovisual, que são cinema 
antes de tudo (GUIMARÃES, 2012, p. 61). A teoria do efeito de Iser contribuirá para a 
identificação e reflexão sobre as aproximações narrativas entre texto e seriado, com 
intencionalidades propositalmente divergentes das convenções. Todavia, antes de chegar a tal 
discussão, compete aqui esclarecer noções sobre a cultura na contemporaneidade. 

Entende-se como cultura da convergência o fluxo ininterrupto de informações em 
diversos meios midiáticos, tudo comandado pela grande e disforme massa consumidora, 
imprevisível apesar de maleável. O surgimento dos mass media, ou meios de comunicação em 
massa, figura como um fenômeno, até certo ponto, dedutível dentro dos novos sistemas 
econômicos, tecnológicos, políticos e sociais. Porém, tal fenômeno não é determinante para o 
estabelecimento da “cultura de massa”, como afirma Luiz Costa Lima na Introdução Geral do 
compêndio Teoria da Cultura de Massa (2000), ele é, antes parte de uma modalidade dotada 
de valoração diversificada e instável, são “(...) ramificações indispensáveis de um tronco – a 
modalidade de cultura – que os sustém e os pressupõe” (LIMA, 2000, p. 24), daí a ideia do 
rizoma. Os mass media inserem-se numa relação cíclica e contínua que engloba a) os processos 
de industrialização, b) a quebra do universo das expectativas culturais conhecidas, e c) a 
reorganização das oposições culturais inconscientes (LIMA, 2000, p. 20), relação esta que, vale 
lembrar, não implica consecutividade, implica, na verdade, reciprocidade. 

Lima conclui que a cultura de massa estabelece 
 

(...) relação direta com o aparato tecnológico da sociedade em que fermenta, já porque 
pressupõe a existência de uma rede de mass media, em si mesmos tecnificados, já por 
ajustar sua conduta aos padrões de produção e comportamento desta sociedade. (LIMA, 
2000, p. 55) 
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O termo “fermentar” põe a cultura de massa num papel de preparadora ou modeladora 
da sociedade, os mass media funcionam, então, como instrumentos de tal modelação, e a 
relação cíclica já comentada representa a inconstância das demandas na cultura da 
convergência. 

Henry Jenkins afirma que “(...) todo consumidor é cortejado por múltiplas plataformas 
de mídia” (JENKINS, 2009, p. 29), somando tal postulação à reprodutibilidade técnica das obras 
de arte – que abriram mão da aura para dar lugar às franquias milionárias, é possível é afirmar 
que o processo de adaptação em diferentes mídias é algo necessário, praticamente 
indispensável, ao sucesso econômico e de público. 

Para discorrer sobre adaptação serão extraídos conceitos da obra Uma teoria da 
adaptação (2011), de Linda Hutcheon. A autora define adaptação como repetição, “(...) porém 
repetição sem replicação” (HUTCHEON, 2011, p. 28). O impasse criado entre repetir e replicar é 
resolvido com a enumeração de três conceitos usados para descrever tal processo, 
caracterizando a adaptação como “Uma transposição declarada de uma ou mais obras 
reconhecíveis; um ato criativo e interpretativo de apropriação/recuperação; um engajamento 
intertextual extensivo com a obra adaptada” (HUTCHETON, 2011, p. 30). 

A transposição do contar para o mostrar, ou do livro para a tela, mostra-se como uma 
das mais sofríveis e angustiantes, alvo de inevitáveis opiniões depreciativas em relação à obra 
original. O ato de contar uma história em prosa abre um leque praticamente infinito de 
possibilidades representativas no que diz respeito à forma, ironias, intervenções do narrador, 
manipulação de horizontes de expectativas, etc. Já o ato de mostrar acaba sendo 
inevitavelmente mais limitado, a própria gramática de um roteiro de cinema e/ou televisão 
expressa as rédeas estabelecidas – os verbos aparecem sempre no tempo presente, indicando 
o acontecimento imediato da ação, composta na cena, cerceando as possibilidades de 
divagação e aprofundamento de temas ou situações. 

Se Umberto Eco define, em sua obra Seis passeis pelos bosques da ficção (1994), o 
texto literário como “(...) uma máquina preguiçosa pedindo ao leitor que faça uma parte de seu 
trabalho” (ECO, 1994, p. 09), as adaptações televisivas e cinematográficas acabam por tentar 
realizar esta tarefa e entregá-la pronta ao telespectador. E tal processo pode esbarrar num 
problema fundamental, como afirma Linda Hutcheon: “(...) inúmeros romances são 
irreversivelmente arruinados quando dramatizados, pois foram escritos sem preocupação 
performativa em mente” (HUTCHEON, 2011, p. 64). Contudo, o mercado para as adaptações 
cresce a cada dia, prêmios cada vez mais são dados a roteiros adaptados, e o público que 
consome filmes e seriados televisivos é composto por centenas de milhões de pessoas – um 
alcance de distância longínqua ao dos livros, mesmo no caso de best-sellers mundiais. 

O poder de alcance e influência das adaptações é tão grande que pode pôr em xeque a 
própria “originalidade da obra original”. Como indaga Hutcheon, para públicos que tiveram o 
primeiro contato já com a obra adaptada, “Será que, nesse caso, os romances tornam-se 
efetivamente obras derivativas e tardias, aquelas que então experienciamos posterior e 
secundariamente?” (HUTCHEON, 2011, p. 168). A experiência palimpséstica posterior pode, 
portanto, ter dois resultados distintos: ou se amplia o horizonte de expectativas, e 
consequentemente o prazer, com a leitura literária, ou se ampliam as decepções em públicos já 
conhecedores da obra original. Hutcheon afirma que “A passagem de uma mídia para outra 
envolve, pois, os mesmos tipos de mudanças de expectativa” (HUTCHEON, 2011, p. 170), e 
exorta a necessidade que tem o público de aprender, de ser ensinado a conhecer as variações 
midiáticas e como isso afeta as produções artísticas – “O domínio dos gêneros e da linguagem 
midiática pode ser crucial para a compreensão das adaptações como adaptações” (HUTCHEON, 
2011, p. 173). 

Como já foi exposto, porém, um dos ciclos que integram os processos da mass media e 
influi na modelação da sociedade pela cultura de massa é a quebra do universo das 
expectativas culturais conhecidas, e dentro de tal contexto insere-se a figura do escritor 
estadunidense George R.R. Martin e sua aclamada série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo. 
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O caos é uma escada O caos é uma escada O caos é uma escada O caos é uma escada –––– ascensões e quedas em  ascensões e quedas em  ascensões e quedas em  ascensões e quedas em A Guerra dos TronosA Guerra dos TronosA Guerra dos TronosA Guerra dos Tronos 
 
Publicada originalmente nos Estados Unidos pela editora Bantam Spectra, no ano de 

1996, a obra A Guerra dos Tronos, em inglês A Game of Thrones, venceu os prêmios Locus em 
1997 e Nebula em 1998, e foi indicada ao World Fantasy Award de 1997. A editora também 
lançou uma novela chamada Blood of the Dragon que compreendia os capítulos da 
personagem Daenerys Targaryen, a publicação venceu o prêmio Hugo de 1997 na categoria 
melhor novela. Também há uma HQ original, jogos de tabuleiro, RPGs, e demais produtos 
licenciados1. Com 15 milhões de cópias vendidas do primeiro volume, ainda em 2011, GRRM já 
e considerado o legítimo sucessor de J.R.R. Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis, estima-se que 
a primeira temporada do seriado do canal HBO Game of Thrones tenha, apenas nos Estados 
Unidos, 10 milhões de espectadores para cada um dos dez episódios (REHAVIA; TESSITORE, 
2013). 

A trama apresenta numerosos e carismáticos personagens, porém sem destacar um 
principal, tido como o tradicional herói. O primeiro dos personagens a ser alçado ao posto de 
provável herói – Eddard Stark, valente, justo e misericordioso, é sumariamente executado pelo 
então jovem rei Joffrey. Tal tragédia já diz ao público que a trama não se estrutura em torno de 
personagens, é uma história sobre poder, cobiça e ganância. Onde as cabeças que detém o 
poder podem rolar a qualquer momento, como bem disse a rainha Cersei a Eddard: “Quando se 
joga o jogo dos tronos, ganha-se ou morre. Não existe meio-termo” (MARTIN, 2010, p. 346). As 
convenções esperadas em narrativas como a deste estudo formulam possibilidades já 
“consagradas”, como as presenças do herói, do vilão, da peleja e da resolução, como fez J.R.R. 
Tolkien com “O Senhor dos Anéis”. Aí está o trunfo de GRRM, ele faz uso das convenções com 
intuito de “programar” o horizonte de expectativas do leitor, criando assim espaço para sua 
desconstrução da forma mais traumática possível, criando personagens envolventes para 
depois assassiná-los. 

O primeiro volume narra os acontecimentos em torno da transição do poder, quando a 
Mão do Rei2, o cavaleiro e Lorde Jon Arryn morre misteriosamente, a comitiva real viaja 
centenas de quilômetros até o território dominado pelo Lorde Eddard Stark, amigo de infância 
do rei Robert Baratheon, o rei então lhe oferece o cargo de Mão. Ao retornarem à capital, Lorde 
Stark passa a investigar a morte de Jon Arryn, causando mal-estar em diversas figuras 
poderosas, como a própria esposa de Robert, a rainha Cersei Lannister. As filhas de Eddard 
Stark, Sansa e Arya, partem junto com o pai para a capital, Sansa está prometida ao príncipe 
herdeiro Joffrey Baratheon, e a infante Arya ao principe infante Tommen Baratheon, porém Arya 
deseja tudo menos o destino comum às mulheres daquele tempo: casar-se com um Lorde 
poderoso e dar-lhe herdeiros, chega até mesmo a convencer o pai a contratar-lhe um instrutor 
particular de esgrima, Syrio Forel. A esposa de Eddard, Catelyn Tully, não parte com sua família 
para a capital, pois durante a estadia da comitiva real em seu território, seu filho mais novo, 
Brandon Stark, sofre uma queda de grande altura, logo após presenciar a relação incestuosa 
entre Cersei e seu irmão Jamie Lannister. O garoto sobrevive em coma, e uma segunda 
tentativa de assassinato é orquestrada obrigando Catelyn a defender o filho agarrando a lâmina 
de um punhal com as próprias mãos. Ela então decide viajar secretamente à capital para contar 
a Lorde Stark sobre o ocorrido. 

A outra trama, paralela, conta a história de Daenerys Targaryen, filha do rei deposto por 
Robert, exilada para além do Mar Estreito. Daenerys casa-se com o líder de uma tribo de 
selvagens dothraki, chamado Drogo, para cumprir uma barganha feita por seu irmão, Viserys 
Targaryen, o irmão esperava receber um exército em pagamento pela irmã, e com ele cruzaria 
o Mar Estreito e tomaria de volta o trono que era seu por direito. Porém, Viserys é tolo e 

                                                           

1 Fonte: GAME OF THRONES BR. Livros – A Guerra dos Tronos. Brasil, 2014. Disponível em: 
<http://www.gameofthronesbr.com/volumes/a-guerra-dos-tronos>. Acesso em 13 Jan. 2014. 
2 “Mão do Rei” é um termo utilizado nas obras para designar o primeiro general do reino, que tem por ofício exercer 
o magistrado real. É o segundo na escala dos poderosos, abaixo apenas do rei. 
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impulsivo, e acaba enfurecendo os selvagens a ponto de ser brutalmente assassinado por 
Drogo, na presença de sua irmã. Daenerys é descendente de uma família que, segundo as 
lendas, possui sangue de dragão e são imunes ao fogo, de fato a personagem sente grande 
prazer em banhar-se em águas escaldantes. Como presente de casamento ela recebe três ovos 
de dragão, petrificados pelo tempo. 

 
    
Quebrando o contratoQuebrando o contratoQuebrando o contratoQuebrando o contrato 

 
A já mencionada estrutura de tema e horizonte de Iser é transformada por GRRM, 

literalmente, numa faca de dois gumes. A ativação de determinadas lembranças e estruturas já 
internalizadas pelo leitor prepara-o para a leitura, e desta se espera uma solução para as 
expectativas já criadas. O escritor estadunidense pode, com isso, destruir propositalmente as 
expectativas criadas, também propositalmente, pela trama. Assustando e frustrando leitores 
mundo afora, todavia atingindo, ao mesmo tempo, um número exorbitante de consumidores de 
seu trabalho. 

Vale lembrar aqui que é preciso evitar a confusão entre os conceitos de frustração e 
ponto de virada. O roteirista Flávio de Campos, na obra Roteiro de Cinema e Televisão (2007), 
define ponto de virada como um momento crucial de uma narrativa dramática, onde as ações 
dos personagens centrais tomam rumos inesperados, aceleram-se para chegar ao clímax que 
antecede a resolução, momentos como esse “(...) têm por funções revelar algo, causar surpresa 
e suspense, mudar o rumo e o ritmo da narrativa – e, com isso, afastar o tédio e reter a atenção 
do espectador” (CAMPOS, 2007, p. 131). Porém todo esse sistema está atrelado a convenções 
específicas, já criadas de antemão pela escolha do próprio estilo da narrativa. Yves Reuter 
propõe seu sistema quinário para delimitar os cinco momentos indispensáveis de uma 
narrativa dramática, são eles o estado inicial, complicação, dinâmica, resolução, estado final 
(REUTER, 2011, p. 36); e a já conhecida práxis dos produtores de Hollywood, que afirmam que a 
grande audiência ama finais felizes, é delegar aos dois últimos itens, resolução e estado final, 
um assentamento dos ânimos exaltados pela trama, um final que alivie as tensões. 

Na teoria musical há uma disposição específica de acordes que são definidos como 
preparadores, eles criam tensões melódicas por meio da combinação de intervalos dissonantes, 
tais tensões, por sua vez, demandam acordes de resolução, que eliminam a tensão trazendo 
um conforto harmônico à sequência executada. Processo semelhante acontece na resolução do 
sistema quinário das narrativas dramáticas. De modo que para criar uma verdeira frustração 
nos leitores, o autor deve deliberadamente desrespeitar as regras inerentes aos momentos de 
resolução e estado final, é o que faz GRRM, ele quebra os ditames canônicos de forma a causar 
espanto e uma tensão crescente, sem previsão de término, desconfortável e astutamente 
envolvente. Ele assina com seus leitores o contrato ficcional quando faz a escolha do gênero e 
das marcas narrativas, somente para poder quebrá-lo de maneiras variadas e cruéis. 

Da trama já anteriormente resumida de A Guerra dos Tronos serão extraídas as 
trajetórias de três personagens – Eddard Stark, Sansa Stark e Daenerys Targaryen, de modo a 
demonstrar como as resoluções de cada uma das histórias não gera conforto, pelo contrário, a 
surpresa e a frustração são tamanhas que acabam por gerar tensão em cima de tensão, num 
jogo de desilusões e esperanças carregado de marcas e sutilezas narrativas já velhas 
conhecidas dos meios televisivos e cinematográficos. 

 
 

EddardEddardEddardEddard 
 
O justo e poderoso senhor de Winterfell, Ned Stark, como é conhecido, é um homem 

regido pela honra e pelos princípios. O lema de sua Casa é “O inverno está chegando”, 
simbolizando o estado de alerta permanente contra o perigo e a valorização da união familiar. 
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Ned é um velho amigo do rei Robert Baratheon, os dois lutaram juntos na rebelião que derrubou 
o rei Aerys II Targaryen, chamado de O Rei Louco, passando o trono para o líder vencedor 
Robert. Eddard é a personificação de virtudes tidas como elevadas e componentes de um 
indivíduo verdadeiramente justo e correto – divide seu tempo entre governar Winterfell, ofício 
que, dentre outras coisas, incumbia-o de decepar desertores da Patrulha da Noite capturados 
dentro dos limites de seu território; e sua dedicação à família, é um pai atencioso e presente, 
além de ajudar a criar e manter seus cinco filhos do casamento com Catelyn, também trouxe 
para casa um bastando a quem chamou de Jon Snow, gerado por ele durante os anos de 
guerra, além de criar um dos filhos do lorde Balon Greyjoy, Theon, tomado como refém e 
protegido após Balon tentar uma rebelião mal sucedida. 

Numa trama clássica, onde a tranquilidade é perturbada e tal perturbação atinge uma 
gama extensa de personagens, os movimentos para o retorno do equilíbrio são obrigatórios. A 
trama de “A Guerra dos Tronos” começa com o deslocamento da comitiva real por centenas de 
quilômetros até a cidade de Winterfell, lar de Ned Stark; o rei convida o amigo para assumir o 
cargo de Mão do Rei já com uma incumbência em aberto – investigar a morte de Jon Arryn, 
com isso vai sendo atribuído a Eddard o papel de principal na trama. Também logo no início na 
obra são apresentados os personagens Cersei Lannister e seu irmão, e amante, Jaime, ele 
empurra o infante Brandon Stark pela janela de uma torre alta após o menino testemunhar os 
dois durante uma relação sexual, imediatamente são alçados à posição de vilões, realçando 
assim a importância de Ned Stark. Yves Reuter pondera sobre a autonomia diferencial de um 
personagem, defendendo que sua importância cresce proporcionalmente ao número de vezes 
em que ele aparece sozinho, ou pelo número de outros personagens que se encontram com ele 
(REUTER, 2011, p. 42-43). Considerando o exposto, o simples fato de GRRM intitular os 
capítulos da obra com os nomes dos personagens centrais de cada capítulo já realça a 
importância da personagem em questão. Tudo, porém, propositalmente manipulado pelo 
escritor – na capa do romance, tanto da edição brasileira quanto da norte-americana, o lema da 
Casa Stark, “O inverno está chegando”3 está escrito no topo, dando indícios de que o que está 
por vir não é nada bom, tampouco agradável. 

As tensões já se levantam logo no prólogo do livro e no primeiro capítulo do seriado, e 
daí em diante aumentam gradativamente, arrebatando os leitores e espectadores com um 
suspense crescente. Ned é posto pelo autor em situações cada vez mais extremas – o rei 
ordena que ele trate da execução de Daenerys Targaryen e de seu irmão Viserys, Eddard recusa-
se a participar do assassinato de uma jovem inocente e que ainda carrega um filho no ventre, o 
impasse leva-o a entregar o distintivo de Mão do Rei de volta a Robert, causando grande 
descontentamento ao rei. Logo após este ocorrido, Ned é cercado na rua por Jaime Lannister e 
um grupo de seus vassalos – Catelyn Stark havia capturado o anão Tyrion Lannister, irmão 
caçula do casal incestuoso, para julgá-lo pela suspeita de atentado contra seu filho Brandon – 
Jaime exige que seu irmão seja liberto e, diante da recusa de lorde Stark, investe contra ele 
numa luta de espadas, Ned é ferido e levado para tratamento, Jaime deixa-o viver como aviso 
para que devolva seu irmão. Ao acordar, após vários dias medicado, o rei e a rainha estão 
diante de Eddard, a rainha acusa-o pela captura de Tyrion e pelo ataque a Jaime, o rei ordena 
que a mulher fique em silêncio, devolve o distintivo de Mão do Rei a seu amigo e ordena que 
ele faça as pazes com a família Lannister para que a ordem seja reestabelecida no reino, Ned 
deverá sentar no trono por alguns dias pois o rei decide ir caçar. 

Eddard acaba descobrindo o segredo do incesto entre a rainha Cersei e Jaime, acusa a 
mulher face a face e ordena que ela parta em fuga com seus filhos antes que o rei retorne da 
caçada, é quando Cersei sussura a Ned a ameaça já citada anteriormente. O rei, enquanto isso, 
acaba gravemente ferido por um javali gigante durante a caçada, e trazido às pressas de volta à 
capital, em seu leito de morte ele ordena que seu amigo Eddard escreva as palavras que ele 
ditar: ele nomeia Ned como rei-regente até que seu filho Joffrey tenha idade para assumir a 

                                                           

3 Em inglês: “Winter is coming”. 
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coroa, porém seu amigo Stark, ciente da mentira de Cersei e da ilegitimidade dos filhos do rei, 
não menciona o nome do garoto, substituindo-o pela palavra “herdeiro” (MARTIN, 2010, p. 357). 
Porém, quando Ned apresenta o documento ao conselho e à rainha, após a morte do rei, é 
acusado de traição e trancafiado num calabouço. Joffrey senta-se no trono aos 12 anos de 
idade. Após um suplício comovente de sua filha Sansa, Joffrey aceita ouvir de Eddard as 
palavras de juramento e promete a sua noiva que será misericordioso com ele, permitindo que 
parta para servir na Muralha até o fim de seus dias. Todavia, Joffrey é sádico e violento, e diante 
de uma multidão que se aglomerou em frente ao templo religioso onde Eddard deveria 
confessar sua traição e jurar fidelidade ao novo rei, ele ordena que o carrasco lhe traga sua 
cabeça, para a total surpresa de todos e profundo desespero de Sansa – em segundos Joffrey 
tem a cabeça de Ned Stark nas mãos e a oferece a Sansa, chamando a isto de um ato de 
misericórdia. 

O pesquisador David Hahn ponderou sobre as escolhas morais e os princípios que 
governavam as atitudes de Eddard Stark, fazendo alusões a Nicolau Maquiavel, ele conclui que 
“(...) Ned não acabou na masmorra apesar de sua honra, e sim por causa dela” (HAHN, 2012, p. 
89). Ned não desejava aceitar o cargo de Mão do Rei, porém seu senso de honra e dever o 
obrigaram a fazê-lo, honra, dever e integridade são os únicos bônus que interessam a lorde 
Stark (HAHN, 2012, p. 90). 

 
 

SansaSansaSansaSansa 
 
A filha de Lorde Eddard Stark é a ferramenta que GRRM usa pra ilustrar como a 

inocência e o amor incondicional podem trazer resultados desastrosos. Uma personagem 
carregada de idealizações e esperanças, chega à adolescência arrebatada pelas histórias e 
ensinamentos de sua criada. Sansa cresceu seguindo à risca todos os ditames tidos como 
essenciais a uma mulher de seu tempo: solidária, dócil, compreensiva e amável. Seu único 
desejo é que os planos de seu pai cumpram-se, que ela se case com o príncipe Joffrey e lhe dê 
filhos com cabelos dourados. Sua total confiança no amor e nas pessoas constitui-se em sua 
maior fraqueza, “Sansa ainda não conhecia realmente Joffrey, mas já estava apaixonada por 
ele. Era tudo como sonhara que seu príncipe poderia ser: alto, bonito e forte, com cabelos que 
pareciam ouro” (MARTIN, 2010, p. 104). 

Durante a viagem à capital ocorre um incidente na estrada, Sansa passeia com seu 
prometido príncipe Joffrey quando se deparam com Arya brincando com um amigo, lutando 
com espadas de madeira. Joffrey julga que o garoto está machucando Arya e o desafia com sua 
espada de aço afiado, Arya defende o garoto golpeando o príncipe com sua espada de madeira, 
Joffrey defende-se e desarma Arya, que cai no chão, o príncipe então ameaça a irmã de sua 
prometida com a ponta de sua espada, a loba de estimação de Arya, Nymeria, salta dos 
arbustos e abocanha o braço do príncipe causando-lhe vários ferimentos. Cessada a confusão 
todos são levados à presença do rei, da rainha e de Eddard Stark – Sansa é confrontada por seu 
pai que exigia a verdade e pelo príncipe que jamais poderia ser acusado de mentiroso. Sansa, 
pois, mente dizendo que não conseguiu ver o ocorrido pois tudo acontecera muito rápido, Arya 
agride a irmã e acaba contida pelo pai, ela acusa Joffrey com a verdade, porém a versão 
mentirosa do príncipe prevalece: ele fora covardemente atacado por Arya, seu amigo e sua 
loba. 

Na capital dos Sete Reinos de Westeros, Porto Real, Sansa dá cada vez menos atenção 
para o pai e nenhuma para a irmã, ocupa todo o seu tempo preocupando-se em estar perfeita 
para seu príncipe ou então trocando confidências com sua amiga Jeyne Poole. As poucas vezes 
que o príncipe a visita, oferecendo-lhe gracejos forçados, são suficientes para fazer inflamar 
mais e mais a paixão de Sansa por Joffrey e sua rica e dourada família. 
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Quando o pai é feito prisioneiro, após a morte de Robert, Sansa reveste-se de todo amor 
e confiança que sente pela família Lannister e suplica misericórdia ao recém-coroado rei 
Joffrey, o final trágico de sua trajetória já no primeiro livro fora aqui descrito. 

Sua trajetória no seriado televiso procura enfatizar cada elemento presente no livro que 
diga respeito ao modo de vida e de pensar de Sansa, criando um contraste e um deslocamento 
da realidade representada – numa história sobre poder e cobiça certamente não há lugar para 
a inocência e esperanças infantis. Ao oferecer tal contraste, GRRM vai, de certa forma, 
nivelando as tramas e transferindo, assim, para a história, tema ou premissa a tarefa de 
fornecer as referências para sua recepção (CAMPOS, 2007, p. 150). 

 
 

DaenerysDaenerysDaenerysDaenerys 
 
A ascensão de Daenerys Targaryen, chamada pelo narrador de Dany, é um dos pontos 

altos da trama de A Guerra dos Tronos. Após seu casamento e a dolorosa iniciação sexual, 
gradativamente Daenerys descobre-se apaixonada por Drogo, aprendendo com suas criadas 
truques sexuais para deixar o marido cada vez mais feliz – são as mesmas criadas que reparam 
no atraso da menstruação de Dany e no aumento de sua barriga, concluindo que ela está 
grávida. Drogo também se apaixona por sua esposa, e esquece da promessa que fizera a 
Viserys. Certa noite, tomado pela embriaguez, Viserys invade a tenda de Drogo e ameaça o 
ventre de sua irmã com uma espada, os soldados de Drogo desarmam-no e ele é assassinado 
na presença de sua irmã, como já foi aqui mencionado. 

Drogo decide que dará o Trono de Ferro dos Sete Reinos de Westeros como presente 
para seu filho ainda não nascido, e parte em investidas implacáveis saqueando cidades e 
acumulando ouro para realizar seu objetivo. É costume dos selvagens tornar as viúvas da guerra 
suas escravas sexuais, porém Dany enoja-se de tal atitude e exige que as mulheres sejam feitas 
suas escravas e que lhe sirvam como criadas, longe dos homens, Drogo atende ao pedido da 
esposa e acaba gerando conflitos internos que levam a uma luta corporal contra um de seus 
oficiais. O oponente é morto por Drogo, porém ele fica levemente ferido. Dany ordena que uma 
de suas novas escravas, uma curandeira, trate da ferida do marido. A ferida infecciona e leva-o 
à beira da morte e Dany ao desespero, a curandeira afirma que somente a morte pode pagar 
pela vida, e convence Daenerys a dar-lhe a vida do filho ainda dentro de seu ventre para que a 
vida do marido fosse salva. Porém, para a frustração dos leitores/espectadores, as expectativas 
são destruídas – Dany perde o marido e o filho, e uma história de amor promissora termina 
cruelmente. 

Daenerys acusa a curandeira pelas duas mortes e a amarra junto a pira onde será 
cremado seu marido; diante das chamas enormes e dos gritos desesperados da mulher que 
ardia viva, Dany é tomada por um impulso incontrolável, pega os três ovos de dragão que 
recebera como presente de casamento e adentra com eles no interior das chamas, sob os 
gritos de todos que assistiam. Para a surpresa geral, quando tudo estava reduzido a cinzas, 
Dany ergue-se do chão, nua e rodeada por três filhotes de dragão, cujos ovos foram chocados 
pelo fogo. Daenerys Targaryen decide então que ela mesma cruzará o Mar Estreito e tomará de 
volta para si o Trono de Ferro. 

O ponto de virada na trama de Dany, estrategicamente posicionado no último capítulo 
tanto do livro quanto do seriado, é a forma de GRRM “redimir-se” com os fãs frustrados, já que 
todas as tramas e ascensões potenciais da história são violentamente encerradas. Dany é uma 
surpresa boa, um alívio para a terrível tensão criada tragédia após tragédia, a princesa 
Targaryen, exilada, maltratada pelo irmão e abusada sexualmente pelo próprio marido, ergue-
se como uma das personagens mais poderosas da saga, portadora de  capacidades mágicas 
inexplicáveis, Dany reacende a esperança, no público leitor e espectador, do agora 
ardentemente desejado final feliz, delegado aos livros seguintes. 
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Considerações FinaisConsiderações FinaisConsiderações FinaisConsiderações Finais 
 
Inovação e criatividade são conceitos nebulosos dentro da cultura da convergência, 

dentro da qual a criação fugiu das limitações impostas por uma única mente pensante em 
direção a modalidades coletivas de concepção e produção. As mudanças que atingiram a 
sociedade, contemporânea ao advento tecnológico, redefiniram papéis sociais como os do 
artista, do mecena e do público, bem como suas formas de interação. 

Observa-se que é possível associar tais mudanças a visíveis novas formas de 
representação artística, e à renovação da figura do artista ao analisar a trajetória de George R. 
R. Martin. Sua vasta experiência como roteirista, dentro da indústria cinematográfica e 
televisiva de Hollywood, lhe permitiu, na literatura, o manuseio de técnicas folhetinescas no 
desenvolvimento das tramas particulares de As Crônicas de Gelo e Fogo, e também no modo 
como elas são, de uma forma quase independente, entrelaçadas. As Crônicas apresentam um 
trabalho cuidadoso com os vazios a serem preenchidos pelos leitores, e as surpresas e 
frustrações propositais exercem a função de retenção da atenção do leitor, que recebe 
migalhas de esperança cuidadosamente apresentadas em momentos cruciais das histórias e 
seus entrelaces. 

O uso de tais surpresas e frustrações, contudo, apresenta seu grande trunfo na 
adaptação televisiva Game of Thrones, vista e debatida por milhões de pessoas. Os ultrajes 
provocados pelo uso excessivo de situações até então consideradas raras pelo grande público, 
como os casos de traição e falta de confiabilidade por parte do narrador, envolveram o escritor 
e o seriado numa aura de desconfiança e expectativa crescentes. As técnicas distintas de 
nivelamento da trama, que confere à obra o realce da temática, e de criação de personagens 
carismáticos, que dão vida ao suspense, produzem um efeito estético novo e digno de atenção. 

Martin agora produz sob contrato com o canal HBO, assinando como roteirista e 
produtor do seriado baseado em sua própria obra literária. O alcance incomparavelmente maior 
do meio televisivo faz o consumo da obra literária aumentar e, com isso, levantam-se debates 
acerca da adaptação, suas concepções, métodos e motivos. É um exemplo singular do novo 
engenho existente nas praticamente fundidas indústrias de entretenimento e os conceitos 
sobre autor, obra e público. Existe agora um quarto elemento que desfaz a tradicional tríade 
adotada pela teoria e crítica literária, a cultura da convergência adiciona uma espécie de núcleo 
mediador entre as três instâncias. Sua mediação é realizada e controlada de maneira instável 
pelo público, percebida pelo artista – que agora se apresenta contratado da indústria do 
entretenimento, e devolvida ao público em forma de obra/produto, o público, então retorna seu 
feedback e o ciclo segue estabelecido. Consequência da cultura da convergência, a 
instabilidade do público agora define a volatilidade do poder da indústria cultural.  
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INFLUENCIA NA LEITURA?INFLUENCIA NA LEITURA?INFLUENCIA NA LEITURA?INFLUENCIA NA LEITURA?    
    
    

Bruno Alexandre Matsushita (UEM) 
Maiara Usai Jardim (UEM)  

 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Este artigo tem por objetivo avaliar se o conhecimento da autoria do 
texto influencia na leitura literária de um texto. O trabalho se baseia no 
pensamento de Márcia Abreu (2006), em Cultura letrada, onde afirma que a 
literariedade não é inerente ao texto, mas está ligada ao modo como a leitura 
do texto é efetuada. A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de um 
conto de Clarice Lispector – “Uma História de Tanto Amor”, publicado em  
Felicidade Clandestina – em uma turma de curso preparatório para vestibular. 
Enquanto uma parte da turma tomou conhecimento de quem era a autoria do 
conto, outra parte da turma leu o texto sem referência relativas à autoria. 
Juntamente com o conto, os alunos receberam um questionário 
socioeconômico e um questionário que exigia uma leitura literária do texto. A 
partir da análise das respostas  dos questionários com base em Abreu (2006), 
a pesquisa comprova o quanto o conhecimento da autoria influencia na leitura 
do texto literário.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: Clarice Lispector; autoria; leitura literária. 

 
 

Dos objetivos escolares, na disciplina de Códigos e Linguagens, a escola deve propiciar 
aos seus alunos as ferramentas cognitivas necessárias para que eles se tornem leitores 
literários competentes e autônomos. Para que haja leitura literária é preciso que o leitor 
interaja de forma adequada com o texto literário, ficcional, conhecendo suas convenções como 
o gênero ao qual pertence e o estilo de época que regulou o escrito (HANSEN, 2005). Há 
diversas formas dos indivíduos se relacionarem com o ficcional, mas essas outras formas 
muitas vezes são desconsideradas no ambiente escolar, uma vez que a escola é uma 
instituição tradicional, cujas práticas foram moldadas através de longo processo histórico e 
social.  

A escola falha no processo de formação do leitor literário autônomo e competente 
porque o ensina apenas a repetir o que a crítica literária diz sobre determinada obra ou autor. 
Ou seja, saber que determinado texto é de um autor já consagrado pela crítica ajuda o aluno a 
repetir uma série de conhecimentos sobre o autor sem causar nenhuma espécie de reflexão 
crítica. Assim, aparentemente, o aluno lê melhor um texto de autoria conhecida do que um 
texto de autoria desconhecida ou anônima.  

De acordo com Márcia Abreu (2006, p.29), “[...] a literariedade não está apenas no texto 
– os mais radicais dirão: não está nunca no texto – e sim na maneira como ele é lido. [...] Saber 
que algo é tido como literário provoca certo tipo de leitura”. Para verificar a validade da citação 
de Abreu, foi realizada uma pesquisa com os alunos  de um curso preparatório para o 
vestibular, em que uma parte dos alunos fica sabendo da autoria do texto, enquanto outra parte 
ignora a autoria do texto. 

Os questionários utilizados neste artigo foram aplicados entre 14 alunos pré-
vestibulandos do Cursinho Renovação RCC, cursinho preparatório para o vestibular, oferecido 
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gratuitamente pela Renovação Carismática Católica, na cidade de Maringá, Paraná. Os 
questionários buscavam traçar o perfil socioeconômico do leitor e pedia também uma análise 
literária do conto "Uma história de tanto amor", de Clarice Lispector, conto que foi entregue 
anexado ao formulário. Metade dos alunos receberam o conto com a autoria, enquanto a outra 
metade não sabia quem era o autor do texto. 

Os questionários pediam aos alunos que preenchessem seu sexo (masculino ou 
feminino), idade (campo aberto), renda familiar (1 a 3 salários mínimos, 3 a 5 salários 
mínimos, 5 a 7 salários mínimos ou mais de 7 salários mínimos), escolaridade (ensino médio 
incompleto cursando, ensino médio completo, ensino superior incompleto cursando, ensino 
superior completo) e onde concluiu os estudos (totalmente em escola pública, totalmente em 
escola privada ou parcialmente em escola pública e privada). No final do questionário podia-se 
ler o seguinte comando: “A partir da leitura do texto "Uma história de tanto amor", faça uma 
análise literária sobre ele, comentando também sobre suas experiências pessoais, se gostou ou 
não de tê-lo lido”. 

Entre os 14 entrevistados, 9 são do sexo masculino e 5 do sexo feminino; 8 têm 18 
anos, 3 têm 17 anos, 1 tem 21 anos, 1 tem 22 anos e 1 tem 46 anos; 7 têm renda familiar 
entre 3 e 5 salários mínimos, 5 têm renda familiar entre 1 a 3 salários mínimos e 2 têm renda 
familiar entre 5 e 7 salários mínimos. Sobre o grau de escolaridade, 11 têm ensino médio 
completo e 3 ensino médio incompleto cursando. 11 deles concluíram os estudos totalmente 
em escola pública, 2 concluíram os estudos parcialmente em escola pública e escola privada e 
1 totalmente em escola privada. 

 
 

Da teoriaDa teoriaDa teoriaDa teoria 
 
A escola tem o objetivo, e desafio, de proporcionar aos seus alunos os instrumentos 

cognitivos necessários para que eles se tornem leitores literários competentes e autônomos. 
Pode-se entender letramento como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita 
enquanto sistema simbólico, dentro de padrões tecnológicos para finalidades específicas e em 
contextos específicos (KLEIMAN, 2004). Uma vez que é possível compreender a escrita a partir 
de sua especialização nos estudos literários, a apropriação do conceito de letramento pelos 
estudos literários se faz muito pertinente. Entende-se como escrita literária a escrita demarcada 
pelo aspecto de ficcionalidade e atualização por seu público receptor. Isso significa que se 
considera Literatura os textos ficcionais que, escritos em vários gêneros, têm na esfera da 
recepção sua concretização enquanto objetos estéticos e lúdicos. Se considerarmos, 
efetivamente, uma escrita específica, definida pelos contornos do que se pode compreender 
como literário, o conceito de letramento mostra-se bastante produtivo para o entendimento de 
alguns aspectos que tangem aos modos de produção, recepção e circulação da Literatura. 
Dessa forma, a aplicação dos conceitos de letramento aos estudos literários se mostra 
bastante fértil, uma vez que abre perspectivas para aspectos relacionados ao social, levando a 
diferentes práticas em diferentes contextos. 

O desenvolvimento de certas práticas de leitura levou a prevalecer na escola o que 
Street (1998) chama de modelo ideológico de letramento, ou seja, o desenvolvimento dos usos 
da escrita, compreendida como um sistema de signos fechados em si mesma, capaz de 
traduzir sentidos por si, independentemente dos contextos e dos interlocutores que participam 
do processo de comunicação feito por intermédio da escrita.  

Sabe-se que as práticas de letramento são padronizadas por instituições permeadas 
pelas relações de poder e historicamente situadas, sendo que essas práticas foram 
emolduradas por algumas instituições, como a escola e a crítica literária, que reverberam 
valores e práticas burguesas que acenam quase sempre olhares brancos, masculinos, 
ocidentais e economicamente favorecidos para esses textos. Embora seja o modelo de 
letramento que prevaleça na escola, ele tem falhado no processo de formação de leitores 
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literários, uma vez que, na maioria das vezes, nos anos finais do processo de escolarização, os 
estudantes deixam de ler textos literários canônicos fora do ambiente escolar e alguns, por 
vezes, demonstram completo desdém por eles. 

Assim como há múltiplos letramentos, o mesmo acontece com o letramento literário. 
Há diversas formas dos indivíduos se relacionarem com o ficcional, gerando novas práticas, em 
contextos e finalidades diferentes, como a Internet, as novelas, o cinema, os best sellers, o 
teatro, dentre outros contextos desconsiderados, muitas vezes, pela escola. Por ser uma 
instituição tradicional, cujas práticas foram moldadas através de longo processo histórico e 
social, dificilmente a escola modificará os valores que subjazem o ensino de Literatura. Dessa 
forma, o letramento autônomo, que constitui um conjunto de práticas escolares com a escrita 
literária, continuará sendo praticado na realidade escolar brasileira. 

Além da compreensão sobre os objetivos do ensino de Literatura na escola, que é 
formar um leitor capaz de compreender e apreciar a Literatura nos moldes burgueses 
estabelecidos pela historiografia e pela crítica literária ao longo dos séculos, a escola precisa 
propiciar aos alunos os instrumentos necessários para que eles atinjam essa finalidade, ou 
seja, que a escola patrocine o ensino das convenções literárias que regem a construção da 
escrita ficcional, nos mais diferentes gêneros nos quais ela pode se manifestar. Como afirma 
Hansen: 

 
Para que uma leitura se especifique como leitura literária, é consensual que o leitor deva 
ser capaz de ocupar a posição semiótica do destinatário do texto, refazendo os 
processos autorais de invenção que produzem o efeito de fingimento.  Idealmente, o 
leitor deve coincidir com o destinatário para receber a informação de modo adequado. 
Essa coincidência é prescrita pelos modelos dos gêneros e pelos estilos, que funcionam 
como reguladores sociais da recepção compondo destinatários específicos dotados de 
competências diversificadas (HANSEN, 2005, p. 20). 

 
Como se nota na fala de Hansen (2005), para que o leitor interaja de forma adequada 

com o texto literário, faz-se necessário que ele conheça as convenções que regem a escrita 
literária em seus diferentes gêneros (lírico, dramático, narrativo e épico) e também dos estilos 
de época que regulavam essa escrita. Assim, entende-se que a leitura literária supõe um leitor 
que tenha uma formação muito específica, que lhe permita depreender tais convenções de 
escrita ficcional e tal formação, quase sempre, se concretiza na escola, lugar privilegiado para o 
ensino. Uma das finalidades do ensino da linguagem, inclusive, que compõem os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio é: “Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, 
função, organização das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção” 
(BRASIL, 2002, p.127). 

Em outras palavras, ao oferecer os recursos necessários aos estudantes para que eles 
desenvolvam estratégias interpretativas de leitura do texto literário, a escola deixa muito claro o 
contexto em que tal leitura acontece, com características bastante específicas, levando-o a 
interagir efetivamente com o texto e produzindo sentidos pertinentes a ele. Ainda retomando os 
conceitos de Hansen (2005), essa leitura literária implica em refazer o processo de fingimento 
idealizado pelo autor de determinada obra. Nesse processo, deve ser analisado o narrador, o 
tempo, espaço, personagens e a diegese, levando em conta também o contexto sociocultural 
do momento em que a obra foi escrita. 

Segundo Abreu (2006, p. 19), “a escola ensina a ler e a gostar de literatura. Alguns 
aprendem e tornam-se leitores literários”. E para que essa leitura literária aconteça fazem-se 
necessários alguns protocolos de leitura a serem seguidos, o que Aguiar (2000, p.21) chama de 
“operações fundamentais”, para que ocorra uma “aproximação crítica de uma obra literária”. 
Tais operações estão relacionadas à: paráfrase; análise; interpretação e comentário. Das 
citadas, nos ateremos à análise, entendida pelo autor como “a caracterização da forma 
particular de uma obra, através da consideração de seus elementos internos e das relações que 
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mantêm entre si” (AGUIAR, 2000, p.22), e nesse sentido, tem-se como exemplo o romance, que 
apresenta: tempo, espaço, personagens, foco narrativo, ponto de vista, natureza da ação, 
quando há ação, “pois há ficções, e não só contemporâneas, que se caracterizam pela sua falta 
ou impossibilidade” (ibidem). 

Seguindo essa linha, Abreu (2006) também traz esses elementos necessários à análise 
literária de um texto, que são elementos próprios da constituição de narrativas, ou seja, 
personagens, enredo, ambiência, linguagem, tempo e foco narrativo. Ante o exposto, observa-se 
que o texto "Uma história de tanto amor", de Clarice Lispector, possui todos esses elementos, 
constituindo-se em um texto literário, pois dá suporte à leitura literária. 

 
 

Da análiseDa análiseDa análiseDa análise 
 
O texto “Uma História de Tanto Amor”, de Clarice Lispector, conforme já mencionado, 

suporta uma análise literária. O conto foi publicado em 10 de agosto de 1968, no Jornal do 
Brasil, mas somente incluso no livro Felicidade Clandestina em 1971, e versa sobre uma 
menina que possuía duas galinhas, a Pedrina e a Petronilha. Elas eram cuidadas pela menina 
como se fossem membros da família. Um dia, quando a menina foi levada pela família para 
passar o dia na casa de um parente, ao retornar à casa, a menina fica bastante chocada ao 
descobrir que Petronilha fora comida pela família, exceto sua mãe – que não gostava de 
galinha – e os empregados – que comeram carne de vaca. Mesmo bastante nervosa e 
chateada, a mãe da menina explicou a ela que quando se come os animais eles ficam “mais 
parecidos com a gente, estando assim dentro de nós. Daqui de casa só nós duas é que não 
temos Petronilha dentro de nós. É uma pena” (LISPECTOR, 1998, p.142). Já Pedrina teve uma 
morte mais “natural”, uma vez que sempre fora frágil, a menina ao vê-la doente, embrulha-a em 
um tecido escuro e coloca Pedrina em cima de um fogão de tijolos para aquecê-la, mas acaba 
por cozinhar a galinha. Depois de adulta, a menina teve outra galinha, Eponina. A menina 
possuía um amor mais realista por ela, uma vez que já sabia da dura condição da morte. 
Quando chegou a vez de Eponina ser comida, a menina apressou-se e comeu-a, mesmo sem 
fome, lembrando-se do que sua mãe dissera. O texto termina com o narrador dizendo:  

 
Tinham feito Eponina ao molho pardo. De modo que a menina, num ritual pagão que lhe 
foi transmitido de corpo a corpo através dos séculos, comeu-lhe a carne e bebeu-lhe o 
sangue. Nessa refeição tinha ciúmes de quem também comia Eponina. A menina era um 
ser feito para amar até que se tornou moça e havia os homens (LISPECTOR, 1998, p. 
143). 

 
Esse conto foi entregue aos pré-vestibulandos, e, esperava-se, a partir do que foi 

solicitado, que eles fizessem uma leitura literária, ou seja, uma análise baseada no gênero 
textual em questão, que por ser um conto, há de se apresentar os elementos necessários 
dentro dos protocolos de leitura literária. Dos formulários analisados pode-se dizer que não há 
leitura literária sobre o texto. Embora alguns leitores consigam depreender o texto e contrapô-lo 
a outros escritores, mesmo que erroneamente, como Mário de Andrade, 

 
O que todos sabemos é que os animais tem “tudo” em relação a alimentação, 
sobrevivencia e sexualidade, no caso da história pode-se dizer ou comparar com “Contos 
Novos” de Mario de Andrade onde um dos contos é “A Galinha” e este conto nada mas é 
do que a história de uma galinha que foi para a familia e na hora do desespero ela 
chocou um ovo e nisso a garotinha da família se comove ao ver a galinha também ser 
mãe e não deixa ninguém tocar mas, que no final ela é feita de almoço / janta. Logo 
pode-se, digo, nota-se o mesmo ocorre com a menina que ve a alma da galinha, sente 
algo que a faça eufemera e no final é comida. 
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O conto “A Galinha” ao qual o aluno se refere é, na verdade, um conto de Clarice 
Lispector, não de Mário de Andrade como o aluno afirma. No entanto, ainda assim, o aluno 
consegue relacionar a temática de um conto com outro, ambos da autoria de Clarice Lispector, 
o que poderia indicar, ainda que precariamente, uma identificação de características da 
linguagem literária da escritora. 

Na maioria dos formulários, os entrevistados apenas recontam a história, como nota-se 
nos trechos a seguir: “A história narra o amor de uma menina por suas duas galinhas, essas 
mesmas se tornam os afazeres diarios dela” e, em outro questionário, “a menina quando 
pequena tinha duas galinhas, Pedrina e Petronilha. Tinha um amor incondicional pelas duas. 
Havia outras galinhas inclusive um galo”. 

Além do recontar da própria diegese feita por eles, há ainda uma menção à metáfora, 
que pode ser entendida como uma comparação implícita. Ocorre que na maioria dos 
formulários há uma comparação entre a galinha e o ser humano, fazendo menção à metáfora 
mesmo que de forma inconsciente, como em “pelo que observei o texto faz uma analogia entre 
homens e animais, aborda também a questão do amor e creio que da predestinação, a galinha 
já nasce predestinada a morrer e virar alimento e o ser humano não” e em: 

 
Após fazer a leitura do texto percebi que o texto não fala simplesmente das galinhas, e 
sim do ser humano, que é feito para amar mas com as decepções da vida começa a não 
ligar para as coisas que antes era tão importante. Percebi que a menina ficou 
conformada com a morte de suas amigas já que sabia que elas agora estaria mais 
proxima de si do que em vida como diz o texto. 

 
Do objetivo deste artigo, verificar se saber quem é o autor do texto direciona sua leitura, 

percebe-se também que os alunos que receberam o texto com o nome da autora, Clarice 
Lispector, que já tem um histórico/roteiro de leitura cristalizado pela crítica literária, as análises 
são mais voltadas para o âmbito psicológico, como em “o texto é bom de ler pois nos faz 
lembrar de momentos vividos com perca de que amamos mas que mesmo que tenhamos 
sofridos conseguimos superar e ainda estamo de pe” e “me identifiquei muito com o texto, 
porque fala sobre o amor. Eu mesmo já tive galinhas de estimação e amava muito elas, mais 
do que outros animais. Quando ela morreu, fiquei muito triste e chateado com o ocorrido”. Isso 
ainda poder ser observado no seguinte excerto: 

 
Percebi que a menina ficou conformada com a morte de suas amigas que já que sabia 
que elas agora estaria mais próxima de si do que em vida como diz o texto. Achei muito 
interessante a história pois com um exemplo tão simples nos faz pensar nas nossas 
experiências. O texto me lembra as histórias que já vivi, não só com relacionamentos 
com homem, e sim com meu pai, meus primos e amigas. Eramos muito ligados até 
perdermos uma e com isso acostumamos a dor de ver um a um se afastando. 

 
Já nos formulários que os alunos não sabiam que o texto era de Clarice Lispector, as 

manifestações dos alunos não hesitam em demonstrar crítica ao texto: “Achei o texto chato, o 
autor enrola demais para falar algo que é simples”, “o texto é um pouco bobinho, porque conta 
a história de uma menina que tinha galinhas de estimação até que cresceu e transferiu esse 
amor para os homens”, ou então: 

 
Esse texto parece uma historia infantil porque tem bastante animais e tem uma lição 
mas não gostei da historia porque não gosto quando não vai direto ao ponto. Tem que 
falar a moral logo porque a vida hoje é muito corrida, ninguém consegue ficar parando 
para ler textos muito longos. Se a autora quer fazer sucesso ela tem que escrever com 
menos elementos, ir direto no ponto para que o seu texto fique interessante e os outros 
leia. Não gostei de ter lido. 
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O aluno identifica bem a relação das fábulas com o conto de Clarice Lispector. Além 
disso, ele traça uma comparação do conto com a contemporaneidade. O aluno afirma que o 
conto não é um bom texto porque não está de acordo com a escrita ideal para um mundo onde 
a efemeridade e a velocidade de vivência se instalaram. Ao fazer isso, indiretamente, o aluno 
compara o texto de Clarice Lispector com texto não canônicos, populares e advindos da 
indústria cultural, que focam mais no acontecimento dos fatos do que na construção literária do 
texto. Nos casos em que os alunos não conhecem a autoria, eles se sentem mais à vontade 
para criticar o texto negativamente porque, ao não conhecer que se trata de uma autora 
canônica, os alunos podem dizer o que realmente pensam sobre o texto. Dessa forma, esse tipo 
de leitura prova que os alunos, quando conhecem a autoria do texto, sentem-se mais 
compelidos a seguir o que já é instituído e, embora não compreendam o texto literariamente, 
reproduzem aquilo que o ensinaram a dizer sobre determinado autor. 

Através desses excertos, nota-se claramente a diferença entre os formulários dos que 
receberam o nome da autora do conto e de quem não o recebeu. Em todos os formulários dos 
que sabiam que o texto era de Clarice Lispector aparecem as palavras “profunda”, “reflexão” e 
“complexa”, características dadas à própria autora pela crítica literária. Enquanto nos 
formulários que não se sabia quem era a autora eles acham o texto chato e sem ação, por 
vezes sem uma moral, dado que não conseguem compreender o texto. 

Seguindo o pensamento de Abreu (2006), saber que determinado texto é tido como 
literário já direciona sua leitura.  
 

Fica claro que a qualidade literária do texto não é critério absoluto. [...] mais do que o 
texto, são os conhecimentos prévios que temos sobre seu autor, seu lugar na tradição 
literária, seu prestígio (etc.) que dirigem nossa leitura (ABREU, 2006, p.49).  

 
Acredita-se que a literariedade está intrínseca ao texto, quando, na verdade, parece que 

ela depende de outros fatores, externos a ele, como o nome do autor, a editora que o publica e 
até mesmo os responsáveis pelas críticas literárias.  Cruzando os dados levantados no 
formulário com a análise literária pedida nele, embasados por meio das teorias acerca do 
letramento (KLEIMAN, 2004) e letramento literário (ZAPPONE, 2008), pode-se afirmar que a 
proposição de Abreu (2006) se realiza, uma vez que os alunos que sabiam que o conto era de 
Clarice Lispector já direcionam a leitura às características autorais já cristalizadas pela crítica 
literária sobre a autora, enquanto no outro grupo as respostas eram completamente opostas. 

 
     

Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais 
  
Ante o exposto, uma vez que a leitura literária implica em refazer o processo de 

fingimento idealizado pelo autor de determinada obra e, nesse processo, deve ser analisado o 
narrador, o tempo, espaço, personagens e a própria diegese, levando em conta também o 
contexto sociocultural do momento em que a obra foi escrita, nota-se que essas categorias não 
são mencionadas no texto dos entrevistados. 

Sobre a questão que motivou a pesquisa, se a autoria de alguma forma direciona a 
leitura, pode-se afirmar que sim, uma vez que nos formulários que os alunos sabiam que o texto 
era de Clarice há palavras-chave que se repetem e sempre aparecem como características da 
autora na crítica literária, como profunda, reflexão e complexa. Já nos formulários que os 
alunos não sabiam que o texto é de Clarice, essas palavras não aparecem, evidenciando 
apenas que poderia ser uma história infantil ou que é algo metafórico.  
    
    
    
    
    



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  333300008888    

REFERÊNCIASREFERÊNCIASREFERÊNCIASREFERÊNCIAS    
 
ABREU, Márcia. Cultura Letrada: Literatura e leitura. São Paulo: Editora UNESP, 2006. 
AGUIAR, Flávio. As Questões da Crítica Literária. In: MARTINS, Maria Helena (org.). Outras 
Leituras: Literatura, televisão, jornalismo de arte e cultura, linguagens interagentes. São Paulo: 
Editora SENAC; São Paulo: Itaú Cultural, 2000. 
BARBOSA, Socorro de Fátima Pacífico. A Literatura no Ensino Médio. Disponível em: 
<<<<http://portal.virtual.ufpb.br/bibliotecavirtual/files/estagio_supervisionado_iv__a_literatura_no
_ensino_madio_1360182744.pdf>.  Acesso em: jul. 2014. 
BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais – 
Ensino Médio/ Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Brasília: 
MEC/SEMTEC, 2002. 
CÂNDIDO, Antônio. Formação da Literatura Brasileira: Momentos decisivos. 6ª ed. Belo 
Horizonte, MG: Editora Itatiaia, 1981. 
CHARTIER, Roger. A Ordem dos Livros::::    Leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os 
séculos XIV e XVIII. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, 1999. 
HANSEN, J. A. Reorientações no campo da leitura literária. In: ABREU, M.; SCHAPOCHNIK, N. 
Cultura letrada no Brasil: objetos e práticas. Campinas, SP: Mercado de Letras, ALB, São Paulo: 
Fapesp, 2005. 
KLEIMAN, Ângela B. Modelos de Letramento e as Práticas de Alfabetização na Escola. In: 
KLEIMAN, Ângela B. (Org.). Os Significados do Letramento: Uma nova perspectiva para a prática 
social da escrita. Campinas, SP: Mercado das Letras, 1995. 
LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina.    A Leitura Rarefeita: Livro e literatura no Brasil. São Paulo, 
SP: Editora Brasiliense, 1991. 
LISPECTOR, Clarice. Uma História de Tanto Amor. In: Felicidade Clandestina. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1998. p.140-143. 
PIANTOLA, Daniela. Uma Paródia da Inocência: Leitura de Uma História de Tanto Amor de 
Clarice Lispector.  In: Anuário de Literatura, vol. 14, n. 1, UFSC, 2009, p.77-88. 
RAZZINI, M.P.G. Breve histórico do Português e da Literatura no Ensino Secundário: A ascensão 
do Português e da literatura brasileira. In: _________. O Espelho da Nação: A Antologia Nacional 
e o ensino de português e de literatura (1838-1971). 2000. 277f. Tese (Doutorado) – Instituto 
de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000. 
ZAPPONE, Mirian Hisae Yaegashi. Modelos de Letramento Literário e Ensino da Literatura: 
Problemas e perspectivas. In: Revista Teoria e Prática da Educação, v.11, n.1, p.49-60, jan./abr. 
2008. Disponível em: <http://www.dtp.uem.br/rtpe/volumes/v11n1/006_Mirian_Hisae.pdf>, 
acesso em 21 de julho de 2014. 
ZILBERMAN, R. Letramento Literário: Não ao texto, sim ao livro. In: PAIVA, A.  et al (Org.). 
Literatura e Letramento: Espaços, suportes e interfaces: o jogo do livro. Belo Horizonte: 
Autêntica/CEALE/FaE/UFMG, 2007.  
 
 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  333300009999    

UMA PROPOSTA DE AÇÃO PARA O UMA PROPOSTA DE AÇÃO PARA O UMA PROPOSTA DE AÇÃO PARA O UMA PROPOSTA DE AÇÃO PARA O 
LETRAMENTO LITERÁRIO NO PIBID LETRAMENTO LITERÁRIO NO PIBID LETRAMENTO LITERÁRIO NO PIBID LETRAMENTO LITERÁRIO NO PIBID 

LETRASLETRASLETRASLETRAS----PORTUGUÊS/UEMPORTUGUÊS/UEMPORTUGUÊS/UEMPORTUGUÊS/UEM    
    
    

Margarida da Silveira Corsi (UEM) 
Angela Cristina Calciolari (CAP/UEM)  

 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Este trabalho se propõe a apresentar resultados parciais de pesquisa-
ação feita a partir do Subprojeto PIBID Letras-Português da Universidade 
Estadual de Maringá, o qual considera relevante estabelecer um diálogo 
contínuo entre a universidade e a escola pública, em que o estudante de 
Letras-Português possa construir uma formação reflexiva da carreira docente e 
de suas condições de trabalho, contribuindo ainda para o desenvolvimento do 
gosto pela leitura nos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental 
(doravante EF). Assim, a partir de um trabalho nas escolas de educação básica, 
nossa proposta visa a oportunizar aos alunos do Curso de Letras experiências 
metodológicas voltadas ao letramento literário em parceria com professores 
das escolas estaduais, construindo estratégias e propostas didáticas para 
amenizar os problemas encontrados nas escolas selecionadas. Sob esse 
panorama, propomos as seguintes ações: a) diagnóstico do contexto 
educacional das escolas participantes; b) investigação das preferências e 
dificuldades dos alunos do EF em relação à leitura do texto literário: gêneros, 
temas e estilos; c) seleção de textos de gêneros literários diversos direcionados 
aos alunos do sexto ano do EF; d)    produção de oficinas de letramento literário 
para alunos do EF embasadas no pressuposto de que ler é “inscrever-se na 
experiência do real e reconstruir-se como cidadão” e que leitura é “um ato 
interativo e de compreensão de mundo” (MICHELETTI, 2000, p.17), sendo 
letramento literário embasado no processo de construção literária de sentidos.   
PPPPalavrasalavrasalavrasalavras----chave:chave:chave:chave: literatura; letramento; gêneros. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

A organização do subprojeto PIBID-Letras/Português – 2014/2017, da Universidade 
Estadual de Maringá, está atrelada a sua divisão em oito grupos de licenciandos, cada grupo 
sendo supervisionado por um professor do ensino básico da escola pública estadual, 
pertencentes a quatro escolas públicas de Maringá e coordenados por três professoras dessa 
IES. A proposta aponta para ações nas áreas de Língua Portuguesa e Literatura, divididas entre 
as séries finais do EF (6º ao 9º anos) e as séries do Ensino Médio (doravante EM). Nesse 
primeiro ano da aplicação do projeto, cinco grupos estão vinculados a quatro escolas 
pertencentes ao projeto destinado a ações específicas de letramento literário para o 6º ano do 
EF e três grupos vinculados a três escolas com ações concernentes à produção textual nos 
níveis de Ensino Fundamental e Médio.  

As ações comuns a todas as séries e previstas para os quatro anos de desenvolvimento 
deste subprojeto contemplam: a) diagnóstico do contexto educacional das escolas 
participantes; b) seleção de textos de gêneros discursivos de esferas diversas e multimodais; c) 
participação em cursos de extensão e/ou minicursos ofertados pelos professores formadores 
do Curso de Letras (UEM) e/ou de outras áreas afins; d) auxílio aos professores das escolas na 
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organização e/ou participação em eventos escolares decorrentes de projetos regionais e 
municipais enviados pela Secretaria Estadual de Educação; e) participação mensal em grupo de 
estudo, cujo objetivo é refletir acerca das ações do subprojeto; f) produção, por parte dos 
bolsistas de iniciação docente, de resumos, resenhas, relatórios, fichas de citação e artigos 
científicos, que descrevem a teoria e a prática da docência relativas aos objetivos do 
subprojeto; g) participação em eventos científicos, objetivando a divulgação e a reflexão dos 
resultados das ações relativas ao subprojeto; h) participação mensal em sessões reflexivas; i) 
produção de diários reflexivos; j) acompanhamento do professor na rotina de sala de aula, nos 
anos finais do EF; l) elaboração de projetos didáticos sobre leitura, letramento literário, escrita e 
análise linguística para os anos finais do EF; m) produção de material didático que possa servir 
como apoio para as oficinas a serem realizadas; n) organização de exposições culturais em 
parceria com os professores supervisores; o) elaboração e desenvolvimento de oficinas e/ou 
cursos de extensão para professores da rede pública de ensino; p) manutenção do blog 
http://pibidletrasuem.blogspot.com.br/ - PIBID Letras.   

As ações específicas de Literatura visam à leitura, ao letramento literário, à análise 
linguística e à escrita, com os seguintes objetivos tópicos: a) avaliação das condições de 
abordagem do texto literário na escola; b) leitura de textos teóricos relativos ao letramento 
literário e à educação literária; c) investigação das preferências e dificuldades dos alunos dos 
anos finais do EF em relação ao texto literário; d) composição de um plano de intervenção de 
educação literária, no qual os pibidianos produzirão os materiais didáticos juntamente com os 
supervisores e coordenadores do subprojeto; e) oficinas de Letramento Literário para alunos do 
EFII. 

Para a organização e desenvolvimento das ações propostas, as reuniões do grupo 
composto por 43 bolsistas ID, 8 supervisores e 3 coordenadores, acontecem semanalmente, 
sendo que a primeira semana do mês reserva-se para a formação geral, momento em que 
todos os participantes discutem teorias referentes a temas e conceitos teóricos gerais 
norteadores dos projetos, advindas, principalmente, da Análise Dialógica do Discurso (BAKHTIN, 
2003) tais como: interação social, letramento, dialogia entre outros. A proposta dessa sessão 
se realiza a partir da leitura prévia de um texto teórico e das inferências feitas por todos os 
participantes sob a coordenação de um dos membros.  

As duas semanas seguintes se reservam à formação específica, e, nesse momento, o 
grupo se divide de acordo com os níveis de ensino que são foco do subprojeto, ou seja, EF e EM. 
Para esse trabalho, priorizamos as ações realizadas com o grupo do EF. As coordenadoras 
desse grupo de ações acerca do letramento literário propõem discussões teórico-metodológicas 
sobre leitura, letramento literário e análise linguística. Essa sessão também parte de uma 
leitura prévia para a realização de discussões sobre o tema proposto e a apresentação da 
interpretação do texto abordado. Nesses momentos, prevê-se ainda a produção de análise de 
textos literários e de sua proposta de abordagem para o letramento literário. A quarta semana 
do mês está reservada para as sessões reflexivas, quando os integrantes do grupo se reúnem 
novamente e apresentam observações e resultados das ações realizadas durante o mês. Nesse 
momento de reflexão, podemos avaliar os trabalhos realizados, as intervenções feitas nas 
escolas e o crescimento de cada participante do projeto. 

 
 

Descrevendo alguns resultados das ações comuns à Língua Portuguesa e ao Letramento Descrevendo alguns resultados das ações comuns à Língua Portuguesa e ao Letramento Descrevendo alguns resultados das ações comuns à Língua Portuguesa e ao Letramento Descrevendo alguns resultados das ações comuns à Língua Portuguesa e ao Letramento 
LiterárioLiterárioLiterárioLiterário    
 

As quinze ações comuns aos dois grupos do subprojeto visam a contribuir para o 
desenvolvimento teórico-metodológico do licenciando de Letras e para o intercâmbio entre a 
universidade e a escola pública. Sendo assim, os cinco grupos destinados ao trabalho com o 
letramento literário realizam as ações gerais vertendo seus olhares ao tema proposto para essa 
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primeira fase da realização do subprojeto, tendo em vista as possíveis ações acerca de 
letramento literário e o objetivo de despertar o prazer da leitura nos educandos. 

Nessa perspectiva, uma das primeiras ações que realizamos foi o diagnóstico do 
contexto educacional das escolas participantes, que objetivou inserir os licenciandos no 
cotidiano escolar da rede pública de educação, bem como na cultura escolar do magistério. 
Esse momento se deu, primeiramente, a partir da observação dos espaços escolares, da 
participação em reuniões pedagógicas sob convite e/ou permissão da coordenação das escolas 
envolvidas; de encontros com professores, coordenadores e prestadores de serviço. Essa ação 
levou os licenciandos a incorporarem-se ao cotidiano da escola básica, sentindo-se parte 
integrante desta e descobrindo, portanto, suas especificidades e idiossincrasias. Concomitante 
a sua integração no espaço escolar, os pibidianos realizaram a leitura e a análise crítica do 
Projeto Político Pedagógico (doravante PPP), no que se refere ao trabalho da leitura e do texto 
literário.  

A realização dessa etapa investigativa se deu com a análise do questionário respondido 
pelos bibliotecários da biblioteca escolar (doravante BE), contendo questões sobre a formação 
do(a) bibliotecário(a) da escola, sobre o acervo, o funcionamento e as atividades que envolvam 
leitura e letramento literário. Além disso, considerou-se a observação atenta do espaço, assim 
como a disposição das obras nas estantes e o andamento das ações feitas nos momentos de 
observação. A partir dessa análise, os pibidianos puderam perceber as dificuldades encontradas 
pelos professores, alunos e bibliotecários com relação ao espaço e ao acervo das bibliotecas, 
tendo um panorama dos problemas relacionados ao uso desta, assim como das possibilidades 
de integração do educando com a BE. De modo geral, as descrições e reflexões feitas após o 
trabalho de observação demonstram que, salvo em casos específicos e peculiares, muitas 
vezes, o espaço é inadequado, servindo mais como depósito de livros e descumprindo a função 
dinâmica que a BE poderia exercer na escola e na vida do educando. 

Concomitante a essa ação, ocorreu a seleção de textos de gêneros discursivos de 
esferas diversas que serve para construção de um banco de dados de textos e de modelos 
didáticos que ficará à disposição da escola para pesquisas, elaboração de projetos, aulas etc. 
Com o objetivo de construir coletivamente um aparato didático sobre o letramento literário para 
colocá-lo à disposição dos professores do ensino básico, os licenciandos investigaram os títulos 
e autores adequados à faixa etária dos alunos das turmas de sextos anos existentes nas 
bibliotecas das escolas e trocaram informações e experiências acerca de obras com temas e 
gêneros que podem ser trabalhados com as séries finais do EF.  Acerca desse aspecto, 
relataram que algumas escolas possuem um acervo vasto em títulos, mas de quantidade 
insuficiente para o trabalho conjunto em sala de aula. Em outros, a quantidade de títulos é 
pequena, mas há alguns em número suficiente para o trabalho com as turmas em sala de aula 
ou na própria BE.  

Outro aspecto relatado que preocupou os pibidianos diz respeito à disposição do acervo, 
que, em alguns casos específicos, não distingue as obras por faixa etária e/ou gêneros, 
dificultando o acesso dos leitores. Outra observação pertinente foi a de que algumas escolas 
não possuem sala de leitura, nem um espaço na biblioteca que seja ambientado para a leitura 
e/ou contação de histórias.  

Buscando amenizar os problemas relacionados à estrutura e organização dos espaços 
escolares, apresentaram as seguintes propostas de ação: dois grupos propuseram ao diretor de 
uma das escolas utilizar uma pequena sala usada como depósito para compor uma sala de 
leitura e ou exposição de trabalhos dos estudantes, ação que se inicia com a retirada dos 
materiais e limpeza do local. Na sequência, os licenciandos propõem realizar a ambientação 
desta através da coleta e seleção de materiais que possam servir como acervo permanente da 
sala, contando com a doação de livros, móveis e materiais. Outra ação significativa que resultou 
da investigação foi a proposta de organização do acervo de uma das bibliotecas, permitindo 
que os leitores tenham acesso mais rápido e independente às obras literárias. 
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Relacionada a essas duas primeiras ações e objetivando a reflexão acerca da 
importância do trabalho do bibliotecário e das mudanças necessárias para que haja uma 
verdadeira alteração no contexto escolar básico no que tange à biblioteca e sua função, 
propomos a leitura e discussão do texto “O caminho dos livros: da biblioteca à comunidade” 
(AGUIAR, 2006), associado ao vídeo animação The fantastic flying books. Nesse momento, os 
pibidianos puderam interagir com os textos, refletindo sobre as observações feitas no contexto 
escolar e as imagens e/ou ideias propostas nos textos trabalhados.  O resultado imediato dessa 
ação foi a sugestão de trabalhos de integração da biblioteca com a sala de aula, através da 
proposta de contação de histórias com tapetes, fantoches, ambientação e dramatização. 

Outra ação prevista é a participação em cursos de extensão e/ou minicursos ofertados 
pelos professores formadores do próprio curso de Letras (UEM) e/ou de outras áreas afins. Os 
minicursos ofertados priorizaram conteúdos referentes tanto às bases epistemológicas 
norteadoras para o ensino de Língua Portuguesa e para o letramento literário, na perspectiva 
dialógica da linguagem, como ao aperfeiçoamento do uso da língua portuguesa e à capacidade 
comunicativa, oral e escrita, na medida em que esses elementos são centrais para a formação 
dos bolsistas de iniciação docente e ocorrem paralelamente às ações nessa e em outras IES. 
Essa ação deu-se com um minicurso ofertado por uma das coordenadoras do subprojeto que 
versou sobre interação verbal e dialogismo. Naquele momento, os pibidianos e supervisores 
puderem rever ou conhecer alguns dos conceitos bakhtinianos, refletindo sobre a importância 
de considerar o outro no discurso. Esse aspecto da linguagem integra a nossa proposta de 
letramento literário, a qual propõe ações que possam levar os licenciandos a tornarem-se 
professores conscientes da importância de considerar os conhecimentos prévios de seus 
futuros discentes no processo de letramento.  

Outro momento de concretização desta ação ocorreu com conferência ministrada por 
duas professoras representantes do Núcleo Regional de Educação de Maringá que versaram 
sobre as avaliações governamentais para o desempenho dos educandos do EF (SAEP; Prova 
Brasil). Além de versar sobre as provas, sua estrutura e importância para a avaliação das 
escolas integrantes do ensino básico do Paraná, esse encontro possibilitou ainda a tomada de 
consciência acerca do sistema da organização estrutural dos Núcleos Regionais de ensino e da 
responsabilidade deste em relação ao desenvolvimento intelectual dos educandos dos Ensinos 
Fundamental e Médio. 

A ação que se refere ao auxílio aos professores das escolas na organização e/ou 
participação em eventos escolares decorrentes de projetos regionais e municipais enviados 
pela Secretaria Estadual de Educação se efetiva com a correção de textos produzidos pelos 
alunos da escola, ensaio de apresentações orais feitas, por exemplo, em Feira de Ciências, 
Olimpíadas de Língua Portuguesa, visando à apropriação, por parte dos pibidianos, de 
peculiaridades do trabalho docente, e na composição de painéis temáticos em que se 
trabalham temas literários, artísticos e/ou culturais. Para tanto, as quatro escolas envolvidas no 
projeto tiveram, mensalmente, exposições de painéis nos quais se apresentaram obras 
literárias e/ou autores renomados, objetivando incentivar a leitura literária e o uso da 
biblioteca. Ainda como ações motivadoras para a integração da biblioteca escolar com a escola 
ocorreram juntamente com os painéis: a contação de histórias, a roda de leitura e a estante 
literária.  

Essa etapa também levou alguns grupos a desenvolverem ações vinculadas às 
necessidades urgentes da escola. Um exemplo bastante frutífero se deu quando um dos grupos, 
ao participar da reunião pedagógica da escola, soube que havia um problema de 
relacionamento grave entre os discentes do colégio, com a incidência de bullyng entre eles. 
Para amenizar o problema, as licenciandas integrantes deste subprojeto propuseram à 
coordenação pedagógica uma dinâmica para os alunos do EF e para os alunos do EM que 
visava a despertar nos adolescentes o reconhecimento de que é preciso permitir que outro se 
nos apresente para que possamos julgá-lo, aceitá-lo ou recusá-lo. A dinâmica foi trabalhada 
primeiramente com os alunos do EF e depois com o EM. É o que podemos averiguar no excerto 
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do relatório semestral 1/2014, do grupo1, do PIBID Letras/Português em que se descreve a 
ação executada pelo grupo:  

 
Após essa reunião a A. F. teve a ideia de fazer uma dinâmica que estimulasse o bom 
relacionamento entre os estudantes. [...] Devido à ideia de aplicarmos a dinâmica para 
os alunos, nos dirigimos à escola no dia 04/04 para nos reunirmos com o grêmio e, 
juntos, pensarmos na melhor forma de realizar a atividade. Eles foram muito atenciosos, 
dispostos a ajudar e contribuíram de forma fundamental para a realização da dinâmica, 
já que conhecem melhor o funcionamento da escola e os alunos. E, então, no dia 09/04, 
na terceira aula reunimos na quadra todos os alunos do EF e, após ouvirmos a música 
Céu Azul, de Charlie Brown Jr., falamos especificamente sobre o trecho: “Alguém te 
perguntou como é que foi seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa. Isso faz falta no 
dia a dia”. Colocamos que normalmente não nos damos bem com outras pessoas, mas 
às vezes nem as conhecemos. Às vezes, também, estamos tão fechados em um grupo 
que não nos permitimos conhecer novas pessoas, do nosso próprio colégio. Então, nós, o 
grêmio e dois alunos do sexto ano vendamos todos os estudantes e os levamos para 
conversar com outro. Eles não podiam dizer o nome, mas sim o que gostavam de fazer, 
contar sobre a vida deles, se conhecerem! Enquanto isso, ao fundo, ouvia-se a canção 
“Céu Azul”. A atividade foi realizada novamente com todos os alunos do EM, na quarta 
aula. Alguns alunos não participaram, entretanto a atividade foi muito interessante e a 
experiência maravilhosa. Na última aula fomos a uma turma do 6º ano para a professora 
supervisora nos apresentar, e ela pediu aos alunos que comentassem a dinâmica, então 
ouvimos histórias de pessoas que moravam no mesmo bairro e só se conheceram ali e 
de outras que adoraram conversar com estudantes de outras séries, além de outras 
histórias que fizeram essa atividade ser realmente gratificante! 

 
A descrição acima comprova que a integração dos pibidianos ocorreu de modo que 

pudessem compactuar com os problemas da escola, contribuindo para amenizá-los. Além 
disso, podemos inferir que essa imersão pode significar ainda que, a partir da participação 
efetiva nos eventos escolares, venham a tornarem-se professores conscientes de que fazem 
parte da vivência escolar, preparando-se efetivamente para o exercício do magistério.  

A participação mensal no grupo de estudos organizado pelas coordenadoras é outra 
ação permanente contemplada neste subprojeto, que objetiva promover leituras e discussões 
sobre questões teórico-metodológicas relativas às práticas de leitura, letramento literário, 
produção textual e análise linguística, priorizando os gêneros discursivos como instrumentos e 
objetos norteadores para o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. Neste primeiro 
semestre, o grupo de estudos ocorreu com as leituras de textos sobre o contexto da biblioteca 
(AGUIAR, 2006), leitura (MICHELLETTI, 2002) e letramento literário (COSSON, 2012), momentos 
em que pudemos perceber uma alteração no posicionamento críticos dos professorandos 
diante de questões básicas como a postura do bibliotecário e da biblioteca da escola básica. É o 
que se percebe no relatório semestral 1/2014, do grupo2, do PIBID Letras/Português: 
 

O texto “O caminho dos livros: da biblioteca à comunidade”, de Vera Teixeira de Aguiar, 
foi discutido na UEM no dia 23 de maio. Nessa discussão, verificamos o verdadeiro papel 
da biblioteca, local de descoberta e que deve estar à disposição de todos. O bibliotecário, 
segundo Aguiar, deve ser alguém que incentive a leitura e que busque cativar o maior 
número possível de pessoas para encontros literários. 

 
Nesse momento, inferimos que a leitura do texto que versa sobre a necessidade de 

transformar a postura do bibliotecário e a função da biblioteca levou os leitores-pibidianos a 
refletirem sobre ações que poderiam resultar no encontro do leitor juvenil, estudante da escola 
básica, com a leitura e a biblioteca da escola. É o que pode constatar também com as 
propostas de ação para a melhor integração da biblioteca com os integrantes da comunidade 
escolar. 
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As ações deste projeto comtemplam ainda a produção, por parte dos bolsistas de 
iniciação docente, de resumos, resenhas, relatórios, fichas de citação e artigos científicos como 
forma de reconstrução do saber científico e de organização escrita das ideias trabalhadas em 
grupo. Sendo assim, propusemos a composição de um resumo expandido, partindo das leituras 
propostas, da análise do PPP (Projeto Político Pedagógico) e das discussões realizadas no 
grupo de estudo, o que serviu como ferramenta para o desenvolvimento de uma postura crítica 
do professorando, uma vez que subsidia teórico-metodologicamente a reflexão acerca dos 
resultados obtidos ao longo da experiência do pibidiano no interior do subprojeto em tela. Essa 
ação ainda contribuiu para prepará-los para sua participação em eventos científicos, posto que 
os leva à produção escrita de um gênero usual em eventos da área a partir da leitura e da 
reflexão crítica. A participação dos bolsistas, professores supervisores e/ou das coordenadoras 
em eventos científicos da área e/ou outras áreas afins objetiva a divulgação dos resultados 
obtidos com o desenvolvimento do subprojeto em questão, proporcionando aos bolsistas maior 
envolvimento com a pesquisa sobre o ensino da língua materna.  

Outra ação de importância fundamental para a formação dos licenciandos é a 
participação mensal em sessões reflexivas, objetivando levar o pibidiano e o professor a 
repensar, de forma geral, os significados das ações vivenciadas em todas as etapas 
diferenciadas do desenvolvimento do subprojeto em questão. Liberalli (1997) explica que, por 
meio dessas sessões, é possível ressignificar os fatos, de modo que a reflexão pressupõe a 
transformação de uma situação anterior (não desejável em algum aspecto). Isso significa, 
segundo a autora, tornar visíveis as relações ideológicas que sustentam aquela situação, para 
que as ações que ali ocorrem sejam devidamente compreendidas e, quando necessário, 
modificadas. Em alguns casos, isso implica, também, em tornar explícito (para posteriormente 
ser modificado) o habitus (cf. BOURDIEU, 1990), isto é, o sistema de disposições, de 
representações e de ações adquiridas ao longo do tempo que podem fazer com que os 
indivíduos se comportem de uma determinada maneira em determinadas circunstâncias.  

Na visão de Bakthin/Voloshinov (2003), essas representações ancoram-se em dois 
grandes grupos:  na ideologia do cotidiano (isto é, toda atividade mental centrada na vida 
cotidiana e nas formas de expressão a ela relacionadas) e nos sistemas ideológicos (fixados na 
moral social, na arte, na ciência e na própria educação) historicamente cristalizados. Esses dois 
movimentos têm um caráter eminentemente dialógico, ou seja, ambos influenciam as ações 
dos sujeitos e são ao mesmo tempo influenciados entre si. Por essas razões, as sessões 
reflexivas são essenciais para o desenvolvimento crítico do pibidiano e ocorrem com encontros 
mensais, contando com a participação de todos os agentes envolvidos neste subprojeto 
(professores supervisores, coordenadoras e pibidianos), em um momento de autoavaliação, 
para, a partir dessa reflexão, ressignificarem concepções e práticas pedagógicas, momentos 
que concretizaram, principalmente, a troca de aprendizado entre os agentes do subprojeto. 
Professores da rede, pibidianos e coordenadoras, numa interação mútua, trocaram sugestões 
de ações e afirmaram ter repensado algumas atitudes e posturas relativas ao ensino-
aprendizagem de literatura na escola básica. Um exemplo de retomada de consciência ou de 
alteração de ponto de vista acerca do ambiente escolar foi a inferência feita por uma 
supervisora: “A minha imersão no contexto me impedia de ver com clareza problemas 
estruturais como a localização da biblioteca da escola. Foram as inquietações dos pibidianos 
que me levaram a perceber que a distância desta das salas de aula pode dificultar a integração 
do educando com ações feitas na biblioteca”.  

De modo semelhante, a produção de diários reflexivos também oportuniza aos 
pibidianos momentos de reflexão sobre sua própria formação, incutindo-lhes essa prática como 
gesto constituinte do processo formador de todo docente, o que vem contribuir para a 
articulação entre teoria e prática necessárias à formação docente. Para a execução dessa ação, 
propomos que cada pibidiano faça diariamente uma descrição das reflexões acerca das ações 
executadas nas escolas e durante encontros. Esses diários podem ser usados pelos 
licenciandos para avaliarem seu crescimento/ aperfeiçoamento metodológico, além de 
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demostrarem o desejo de empreenderem ações que aprimorem as metodologias de ensino. É o 
que se percebe a seguir no excerto do diário reflexivo 1/2014, do grupo3, do PIBID 
Letras/Português acerca das ações deste subprojeto: “sentimos a necessidade de nos 
aproximarmos mais do contexto escolar, pois conhecendo as dificuldades em relação à 
frequência dos alunos na biblioteca será possível contrastar com o PPP e dar início a propostas 
que possam amenizar os problemas”. 

Outra contribuição para que o professorando amplie sua visão sobre o processo de 
ensino-aprendizagem, valorizando outros espaços, não somente o da sala de aula, como 
espaços formativos é a organização de exposições culturais em parceria com os professores da 
escola básica. Para o final deste ano planejamos realizar, em cada escola participante, uma 
Exposição Literária e/ou Temática. Há ainda as semanas culturais previstas no cronograma das 
escolas participantes do projeto, nas quais os licenciandos apresentarão resultados de 
pesquisas feitas no interior do subprojeto PIBID. Essa ação prevê ainda a integração da 
biblioteca com a sala de aula, contemplando ações como a contação de histórias, utilizando 
tapetes e jogos didáticos na BE. 

A fim de que o pibidiano vivencie a metaformação, propomos a elaboração e o 
desenvolvimento de oficinas e/ou cursos de extensão, que têm como público-alvo os 
professores da rede púbica de ensino, cujos conteúdos versam sobre aspectos teórico-
metodológicos problematizados durante o desenvolvimento do subprojeto, podendo contribuir 
para a apropriação de saberes teóricos por parte dos bolsistas, bem como com processo de 
transposição desses saberes para os professores em exercício, o que eleva as ações 
acadêmicas no Curso de Letras. 

Busca-se apoiar os professores a não se limitarem ao livro didático por meio da ação de 
se elaborar projetos didáticos, protótipos didáticos (ROJO; MOURA, 2013), sequências didáticas 
e/ou oficinas sobre leitura, letramento literário, escrita e análise linguística para os anos finais 
do EF que abordem os mais diversos gêneros discursivos e atividades que desenvolvam 
habilidades intelectuais do leitor e produtor de textos em formação, com vistas ao processo de 
multiletramento, não apenas voltados à sala de aula, mas também a outros espaços escolares, 
como a biblioteca. O material didático produzido para as oficinas didáticas destinadas ao EF 
subsidia-se teórico-metodologicamente na concepção dialógica de Bakhtin (1992), de 
letramento literário de Cosson (2012) e de leitura de Mecheletti (2000).  

Objetivando estabelecer trocas efetivas entre a escola básica e a Universidade, servindo 
também como um meio de interação com pós-pibidianos, ocorre a manutenção do blog 
http://pibidletrasuem.blogspot.com.br/ - PIBID Letras, que oportuniza ainda ao pibidiano a 
possibilidade de produzir e veicular textos de diversos gêneros (reportagem, crônica, poesias, 
resumos, resenhas), concretizando a experiência de produtor de textos, na perspectiva 
dialógica, contribuindo para a compreensão do processo de formação docente na coletividade 
das interações sociais. Além do blog, os pibidianos criaram também comunidades no facebook 
para estabelecer o diálogo cotidiano entre os integrantes do subprojeto e para a divulgação das 
ações e trocas de materiais.  
 
 
Descrição das ações basilares para a oficina de letramento literárioDescrição das ações basilares para a oficina de letramento literárioDescrição das ações basilares para a oficina de letramento literárioDescrição das ações basilares para a oficina de letramento literário    
    

Dentre as ações específicas para a leitura e letramento literário, a avaliação das 
condições de abordagem do texto literário na escola propõe a observação de aulas de Língua 
Portuguesa, a pesquisa junto a coordenadores, diretores, professores acerca das atividades que 
privilegiem a abordagem do texto literário, do material didático usado em aulas que abordem o 
texto literário e da proposta pedagógica da escola para o EF. Além da leitura do Projeto Político 
Pedagógico da sua escola, da observação de aulas de literatura e do material utilizado pelos 
docentes, os pibidianos participaram de reuniões pedagógicas e buscaram se integrar ao 
contexto escolar em suas práticas pedagógicas cotidianas, podendo assim conhecer seus 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  333311116666    

mecanismos de funcionamento. Um processo que se realiza com a co-participação da Escola 
Básica na formação docente. 

Visando a subsidiar as ações docentes e a organização dos planos de aula a serem 
efetuados nas escolas, realizamos ainda o estudo das Diretrizes Educacionais Nacionais e 
Regionais para o ensino de literatura e solicitamos a leitura de textos teóricos relativos ao 
letramento literário e à educação literária. O objetivo é promover a formação teórico-
metodológica dos bolsistas envolvidos no subprojeto sobre leitura e letramento literário, que se 
realiza nesta primeira etapa, a partir da leitura dos Parâmetros Curriculares Nacionais do EF 
(1998) e das propostas de ação para o letramento literário de Rildo Cosson (2012) e 
Guaraciaba Micheletti (2000). A leitura foi feita de forma gradativa, dando-se prioridade aos 
aspectos propostos sobre leitura, análise e interpretação do texto literário. 

Concomitantemente, realizamos a investigação das preferências e dificuldades dos 
alunos do EF em relação à leitura e ao texto literário, a qual se concretizou por meio de 
aplicação de um questionário para os alunos do EF, com questões que interpelam os 
educandos acerca de suas preferências e hábitos relacionados à leitura, dos hábitos de leitura 
na família e de sua relação com a biblioteca. Essa ação, que corrobora para um olhar mais 
atento sobre as particularidades do letramento literário nesta etapa escolar e para a escolha 
dos textos literários a serem utilizados na composição do material didático, contribuiu para 
compor um panorama dos hábitos de leitura juvenil. O resultado do questionário, por exemplo, 
mostrou que uma grande parcela dos leitores juvenis tem o hábito quase cotidiano de leitura e 
que suas preferências levam-nos a escolher gêneros de tipo narrativo, como histórias de 
aventura, suspense, mas que muitos deles também leem obras líricas, em verso e que há uma 
preferência por realizar atividades que explorem suas habilidades dramáticas.  

A composição do plano de intervenção de educação literária foi iniciada nas sessões 
reflexivas e nas discussões acerca de leitura e letramento literário, nas quais propomos a 
elaboração do estabelecimento da metodologia e dos planos de aula que os alunos bolsistas 
efetuarão em Oficinas de Educação Literária. Essa ação, que estimula os professorandos a 
produzirem seus próprios recursos didáticos, compartilhando-os com os demais professores das 
escolas, partiu da leitura dos capítulos “O processo de leitura” e “Sequência básica”, do livro: 
Letramento literário: teoria e prática, de Rildo Cosson (2012), que descrevem, respectivamente: 
1) as etapas da leitura empreendidas pelo leitor: antecipação, decifração, interpretação; 2) as 
ações da sequência básica para abordagem do enunciado literário, contemplando os passos a 
seguir: motivação, introdução, leitura e interpretação. Após a leitura, fichamento, resumo e 
discussão dos capítulos estudados, foram apresentadas as propostas possíveis para a 
abordagem do texto literário em sala de aula de Língua Portuguesa.  

 Assim, os pibidianos, embasados nas leituras realizadas previamente e nas 
observações e discussões feitas, propõem ações de abordagem do texto que estejam 
relacionadas ao uso da biblioteca e de outros contextos da escola. Essa ação, que se realiza 
com a co-participação de supervisores, licenciandos e coordenadores, propõe que as aulas de 
leitura e letramento literário se iniciem com dinâmicas de grupo, nas quais os alunos dos 6º 
anos sejam envolvidos pelo prazer da leitura, tais como: contação de histórias com tapetes e 
fantoches, dramatizações, jograis, jogos didáticos, dentre outras. A partir dessas iniciativas, o 
professorando dá os primeiros passos para a composição do material didático a ser utilizado 
nas oficinas, com o desenvolvimento de propostas de ensino de textos literários de forma 
motivadora. Apresentamos a seguir uma sequência básica proposta pelos grupos: 

 
Motivação: Tendo em vista que o papel do professor, nesse processo, é interferir de 
modo a contribuir para o desenvolvimento do letramento literário, propomos como 
modelo didático para fase da motivação uma “Caça ao Tesouro”, com os seguintes 
passos: 1) selecionar entre as obras disponíveis na biblioteca, livros para todos os alunos 
dos sextos anos; 2) destacar trechos das obras (como parte do conflito), a fim despertar 
o interesse dos alunos pela leitura das obras; 3) escrever esses trechos em catões, que 
serão distribuídos nas carteiras para que os alunos, em fila, possam circular pela sala e 
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fazer a leitura e escolha dos trechos, que mais lhes interessarem; 4) levar os alunos a 
biblioteca para encontrarem, entre os livros destinados aos alunos do EF, a obra 
escolhida, tendo como pista o trecho selecionado.  
Introdução: propomos para essa fase atividades que permitam a investigação acerca 
autor e obra, os quais poderão contribuir para o direcionamento da leitura, que envolvam 
a exploração dos órgãos dos sentidos: capa: ilustração, cores, letras (visão), o número de 
páginas, a textura do papel (tato), o cheiro do livro – novo, antigo – (olfato). 
Leitura: conscientes da importância de o professor acompanhar os passos de leitura 
empreendidos pelo o alunos, auxiliando em suas dificuldades e interferindo quando 
necessário, para que o objetivo da leitura seja alcançado, sugerimos que professor se 
coloque à disposição do aluno para responder seus questionamentos durante a leitura 
em sala de aula. 
Interpretação: Propomos três passos: 1)a elaboração de um diário de leitura, em que o 
aluno pode  registrar suas impressões a respeito da obra. 2) a composição de capas de 
livros (elaborar um comando de produção), com desenhos feitos pelos alunos, a partir da 
interpretação da obra, indicando-a a um possível leitor, para isso, é necessário levantar 
argumentos que convençam o possível interlocutor. 3) a organizaçãor uma roda para a 
socialização e apresentação da produção da capa e dos argumentos, a fim de incentivar 
os outros colegas a lerem a obra. 

 
As oficinas de letramento literário para alunos do EF produzidas durante os encontros 

semanais do projeto, no decorrer do ano de 2014, específicas para a educação literária, 
privilegiam aulas de leitura do texto literário e/ou de livros paradidáticos, sendo organizadas 
juntamente com o coordenador de área do subprojeto e os supervisores das escolas serão 
aplicadas pelos pibidianos, em momentos específicos e definidos pelos integrantes do 
subprojeto, de acordo com as possibilidades oferecidas pela escola e pelos docentes das 
turmas de 6ºanos. Tais oficinas objetivam inserir na escola formas de leitura que levem à 
interação efetiva entre leitores e textos, a fim de formar leitores literários. 
 
 
Resultados parciaisResultados parciaisResultados parciaisResultados parciais    
    

A partir das ações realizadas até o momento, podemos inferir que o projeto constitui 
uma forma de intercâmbio entre a Universidade e a escola básica, concretizando a troca de 
saberes e o desenvolvimento teórico- metodológico de licenciandos e professores. Concretiza a 
integração do licenciando com as peculiaridades da escola e do ensino básico, contribuindo 
para sua formação docente e levando-o a empreender ações conjuntas com os integrantes da 
escola pública de base no intuito de melhorar a estrutura física e educacional desta. 
Proporciona ainda a conscientização de que é possível se reconfigurar como docente a partir de 
reflexões e da auto-avaliação, empreendendo ações inovadoras na concretização do letramento 
literário e no despertar do gosto pela leitura literária em contexto educacional.  

Pudemos averiguar também que, através do conhecimento teórico-metodológico, bem 
como da conscientização das necessidades da escola de base e do educando, é possível 
empreender ações concretas que possibilitem um novo horizonte de expectativas para o 
trabalho com o texto literário em correlação com a biblioteca escolar.  
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A CONSTRUÇÃO DO FEMININO EM A CONSTRUÇÃO DO FEMININO EM A CONSTRUÇÃO DO FEMININO EM A CONSTRUÇÃO DO FEMININO EM 
PORTO DAS CAPORTO DAS CAPORTO DAS CAPORTO DAS CAIIIIXXXXASASASAS    

    
    

Londina da Cunha Pereira de Almeida (UFMS/UPM) 
Maria da Luz Alves Pereira (UFMS/UPM)  

 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Considerando que o cinema, tal qual a literatura, a televisão e outras 
formas de arte, é um meio de expressão que influencia o pensar e o agir do 
sujeito, propõe-se, neste estudo, uma reflexão acerca da figura feminina no 
filme Porto das Caixas (1962), de Paulo César Saraceni, com argumentos de 
Lúcio Cardoso. O objetivo é investigar como o filme retrata a mulher na década 
de 60. Para tanto, constrói-se um diálogo entre os estudos filosóficos de 
Marilena Chauí e de Simone de Beauvoir a respeito do feminino e o movimento 
de renovação do cinema brasileiro, com o surgimento da estética do Cinema 
Novo. Inicialmente, faz-se necessário um apanhado histórico sobre a condição 
da mulher na sociedade ocidental, averiguando sua condição de dependência 
ao patriarcalismo e a sua situação no contexto histórico na década de 60 para, 
em seguida, observar como a mulher é retratada sob a ótica da estética 
inovadora do Cinema Novo. Como aporte teórico, são usadas observações de 
Ismail Xavier e Jean-Claude Bernardet sobre o cinema nacional e de Robert 
Stam sobre a teoria feminista do cinema.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: Cinema Novo; figura feminina; sociedade brasileira. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

Porto das Caixas é um filme brasileiro lançado em 1962, tendo argumento elaborado 
por Lucio Cardoso, proeminente escritor da cena nacional desde a década de 30, quando 
publica seu primeiro romance, Maleita (1933). A estreita ligação do escritor com o diretor de 
cinema, Paulo César Saraceni, culmina em produções deste adaptadas da obra daquele. No 
entanto, o envolvimento do escritor com o cinema foi de modo diversificado e começa bem 
antes.  

A primeira participação de Lucio Cardoso no cinema foi em Almas adversas (1948), 
filmografia da qual foi roteirista e colaborador na produção, tendo Leo Marten como diretor. No 
ano seguinte, atua como roteirista, diretor e produtor de A mulher de longe (1949), que por 
diversos fatores fica inacabado, sendo concluído apenas no ano de 2012, em forma de 
documentário, por Luiz Carlos Lacerda. Apesar de não mais se arriscar como diretor, Lucio 
Cardoso ainda colabora com outras produções, como Despertar de um Horizonte (1950) e Porto 
das Caixas (1962). Nesses dois últimos, Cardoso elabora o roteiro e o argumento, 
respectivamente. 

Das contribuições de Cardoso para o cinema, a temática feminina já se manifesta em A 
mulher de longe (1949), cuja trama gira em torno de uma personagem acusada de levar 
desgraça para uma ilha, mas é em Porto das Caixas (1962), dirigido por Paulo César Saraceni, 
que a figura feminina é plenamente explorada. Sendo o feminino um dos pontos irradiadores 
da obra de Cardoso, esse trabalho tem por objetivo investigar como Porto das Caixas (1962) 
retrata a mulher no cenário da década de 60. Para esse propósito, selecionamos uma 
sequência do filme, que ilustra uma personagem em confronto com o padrão comportamental 
da sociedade brasileira da época, destacando-se pela atitude e forma diferente de aceitar a 
realidade, tornando-se agente de sua transformação social.  
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Para sustentar a análise, primeiramente faz-se um levantamento histórico da 
construção da imagem feminina na sociedade ocidental e de como ela é vista na sociedade 
brasileira nos anos 60. Essa trajetória é fundamentada nos estudos filosóficos de Simone de 
Beauvoir (1970) e de Marilena Chauí (1984). A seguir, tem-se um recorte do impacto que a 
estética do Cinema Novo produz no modo de expressar a situação cultural e social do país, 
estreitando para o olhar de Saraceni sobre a mulher nesse período. 
 
 
A mulher no contexto ocidentalA mulher no contexto ocidentalA mulher no contexto ocidentalA mulher no contexto ocidental    
 

O mundo social é articulado em função de um universo de significações, criando o 
imaginário, que se manifesta no fazer histórico. Cada processo histórico culmina numa visão de 
mundo e nos diferentes aspectos sociais, políticos, religiosos, de classes sociais e das minorias. 
Considerando que cada sociedade, em dado tempo, veicula certos discursos como verdadeiros, 
algumas instituições funcionam como guardiãs da manutenção e transmissão da “verdade”. A 
igreja, a família e a escola têm sido os pilares desses saberes na sociedade ocidental cristã.  

A submissão feminina é um fenômeno historicamente construído, marcado pelo 
patriarcalismo, ou seja, pelo poder do homem sobre as funções e o corpo da mulher. No regime 
patriarcal, a tendência era a de o homem se diferenciar da mulher, principalmente, pela força 
física, intelectual e moralidade religiosa. Com a mudança do regime comunitário para a 
propriedade privada, o homem sentiu necessidade de transcender sua condição de extrema 
dependência da natureza e tomar para si o domínio dos elementos naturais. A privatização da 
propriedade é seguida da privatização da família e a mulher, como propriedade, é passada do 
pai para o marido.  

Tal conduta patriarcal era endossada por muitas religiões. Dentre essas, destacava-se o 
cristianismo, que declarava a mulher como origem do pecado. A sociedade ocidental, de origem 
judaico-cristã associou, durante muito tempo, a figura feminina à encarnação do Mal e da 
busca desenfreada do prazer. Para Marilena Chauí (1984, p. 27), as mulheres “não tinham um 
sexo, eram o sexo”, cabendo, portanto, aos homens controlá-las, puni-las e vigiá-las de forma 
rigorosa. Por conseguinte, a mulher, completamente submissa ao domínio masculino, foi 
conduzida para os cuidados com o lar e para a maternidade, encontrando nesta sua razão de 
vida. Assim, compete à mulher o sacrifício e a dedicação ao marido e aos filhos, construindo os 
principais símbolos femininos da família tradicional: esposa e mãe.  

Para Simone de Beauvoir (1970), o trajeto da submissão da mulher inicia-se quando o 
homem não a reconhece como igual para o trabalho, deixando de partilhar “sua maneira de 
trabalhar e de pensar” (p. 98). Ele passa a vê-la como o Outro, tornando-se seu opressor. Ainda 
assim, ele tem de assegurar a presença feminina ao seu lado, pois depende dela para a 
procriação. A inquietação masculina quanto a essa força da mulher se resolve com o subjugo 
dela ao lar, sob o pretexto da proteção masculina. 

Edificada a família tradicional, seja ela burguesa ou trabalhadora, a figura paterna é 
responsável por seu provimento e por mantê-la dentro das regras de conduta aceitas pela 
sociedade. À mulher, são relegados os cuidados com o lar. Chauí (1984) observa que, nesse 
momento, a construção da imagem feminina é invertida. Da excessiva sensualidade, 
encarnação do Mal, ela é tornada um ser frágil, dependente e sensível, “provas da inocência e 
bondade naturais da mulher, cuja preservação só pode ser conseguida pela maternidade” 
(CHAUÍ, 1984, p. 135). Delimita-se a casa como espaço da mulher, conservando-a fora da força 
de trabalho e da competição pela herança paterna. 

Um novo cenário desponta com a queda do regime patriarcal e a chegada da 
industrialização. Essa nova configuração, aos poucos, vai dissolvendo a estrutura familiar 
patriarcal. Na passagem do artesanato para a manufatura fabril, aproveita-se o trabalho 
feminino na transformação e expansão das atividades desenvolvidas nos centros industriais. A 
mulher disputa o mercado de trabalho com o homem. No entanto, a igualdade está muito 
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distante de se estabelecer. Ainda sujeita às tarefas domésticas, precisava compatibilizar sua 
força de trabalho com o papel de esposa e mãe. A desigualdade de seu estado reflete 
diretamente em sua remuneração, sempre menor que a do homem, e como era mal 
remunerada, também não lhe era dado mérito e valor no que desempenhava.  

Beauvoir (1970, p. 174) observa que o encargo e as preocupações da mulher com o lar 
e os filhos tornaram-se um pesado handicap para ela no mercado de trabalho, ainda que fosse 
uma profissional liberal, advogada, médica ou professora e dispusesse de quem a auxiliasse. 
No Brasil, na década de 60, apesar de sua inegável importância no processo produtivo, ainda 
era reconhecida como responsável por manter o equilíbrio doméstico familiar. As lutas 
feministas que lhe garantiriam maiores direitos ainda estavam por vir. 

Vale ressaltar que, um pouco antes, na década de 50, chega ao Brasil a televisão e dá 
vazão a uma mudança, já principiada pelo cinema, no comportamento das pessoas. Os 
discursos midiáticos, revestidos de discursos educativos, disciplinadores, inibidores de práticas 
e potencializadores de novas posturas, fazem surgir várias representações da mulher. Convivem 
as antigas ideologias do patriarcalismo junto às inovações da sociedade urbanizada e 
industrializada.  

Analisando a publicidade dos anos 40 e 50 no Brasil, Éverly Pegoraro (2011) observa 
que diversos discursos sociais ainda reforçam os papéis tradicionais da mulher na sociedade. 
Os discursos imagéticos e textuais circulantes no texto publicitário daquela época constroem, 
reforçam e mantêm conceitos e valores de determinado momento, funcionando como espécie 
de memória, um locus de representação social. “O discurso midiático semantiza os 
acontecimentos e os fatos sociais, produzindo um saber que ordena sentido, que organiza 
modos de leitura influenciados pela percepção do presente” (PEGORARO, 2011, p. 4). 

Os anúncios veiculados ao público feminino gerava um sistema de internalização de 
regras e normas por meio de comportamentos a serem seguidos, reforçando os estereótipos de 
boa mãe, dona de casa eficiente e sempre pronta a atender as expectativas postas sobre ela. 
Os discursos exerciam forte pressão sobre as mulheres, apelando para as expectativas sociais 
do universo feminino, ainda restrito aos cuidados com o lar. Pouco se falava em sucesso 
profissional. Nota-se que a imagem de mulher moderna que era apregoada pela mídia, de fato, 
reforçava os valores tradicionais que ainda permeiam a sociedade brasileira. 

A publicidade, por meio televisivo, tornava-se mais ampla e direcionava novos 
comportamentos, no entanto, foi o cinema que, primeiramente, influenciou, de forma massiva, 
na formação da sensibilidade urbana das populações. No início do século XX, as salas de 
projeção dedicavam-se, quase que exclusivamente, a apresentações de filmes americanos, mas 
foi nos anos 20 que a filmografia americana tornou-se um referencial cultural determinante, 
como observa Maria Inez B. Pinto (1997). Houve “um investimento maciço na moda, nos 
costumes, [...] viabilizado pelo cinema em sincronia com a publicidade” (PINTO, 1997, 356). 

Esse panorama começa a ser mudado quando cineastas e teóricos do Terceiro Mundo 
repelem não só as representações caricaturais de sua história e cultura feitas por Hollywood, 
como também o domínio que esse mantinha sobre os circuitos de distribuição de filmes. A 
partir da década de 50, surgem manifestações e teorias a respeito de um cinema latino-
americano com preocupações nacionalistas. 

 
 

Cinema novoCinema novoCinema novoCinema novo    
 

Ismail Xavier (2001), tecendo um panorama do cinema brasileiro moderno, indica que o 
movimento para a legitimação do Cinema Novo no Brasil teve o Neorrealismo como seu 
principal antecedente e que Glauber Rocha, com a publicação de Revisão crítica do cinema 
brasileiro, em 1963, no qual faz uma avaliação do passado e esclarece os princípios do 
movimento, foi o seu principal líder. Ele acrescenta que quando se fala de passado do cinema 
nacional emerge pelo menos três circunstâncias: Humberto Mauro, com seu cinema de poucos 
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recursos dos anos 20; Nelson Pereira dos Santos, dialogando com o Neorrealismo italiano, 
dando início ao cinema moderno nos anos 50; a falência do estúdio Vera Cruz em meados dos 
anos 50. 

Como o Cinema Novo nasceu sob a égide do Neorrealismo e da Nouvelle Vague, 
necessário se faz uma pausa para entendermos esses importantes movimentos. O 
Neorrealismo é um movimento de renovação do cinema italiano que passa por uma revolução 
estética, rebelando-se contra o cinema do regime fascista precedente. Rejeitando o cinema de 
estúdio, sempre um pouco artificial e maneirista, e as regras narrativas, esse movimento teve 
peso tanto na aprendizagem de cineastas como na formação cinematográfica nas décadas 
seguintes. Assim se poderia sintetizar algumas das fórmulas dentro das quais se realizou a 
experiência neorrealista italiana: um cinema rodado nas ruas, com atores desconhecidos, o 
qual procurava exibir uma realidade fixada sem manipulações e sem preconceitos. 

O filme Roma, cidade aberta (1945), de Rosselini, apesar de recorrer a atores 
profissionais e ao uso de montagem clássica, é um protótipo da nova tendência. Ao lado de 
Paisà (1947), do mesmo diretor, e Vítimas da tormenta (1946) e Ladrões de bicicleta (1948), de 
De Sica, o impacto de Roma, cidade aberta foi enorme, pois contribuiu para mostrar ao mundo 
a imagem da Itália do pós-guerra. Esse movimento que ficou conhecido como “escola italiana” 
influenciou nos novos rumos da estética do filme, assim como a “escola soviética” dos anos 20 
e o “expressionismo” alemão haviam feito no passado. 

Bernardet (2000) enfatiza que esse movimento não gozou de grande ressonância em 
solo italiano, cujo público preferia os filmes de aventuras, assim como os filmes americanos, 
cuja importação esteve dificultada por causa da guerra. Porém, isso não reduziu a sua 
importância, porque à medida que as ideias iam se reverberando, atingiam e influenciavam 
tanto a cinematografia de países ricos como dos subdesenvolvidos. 

A Nouvelle Vague é um movimento francês que representou a estreia de uma nova 
geração de cineastas decididos a expor suas inquietudes e perturbações e, principalmente, a 
sua afirmação como profissional crítico do meio expressivo usado, o qual se utilizava de uma 
nova linguagem cinematográfica. Bernardet (2000, p. 96) “atesta que diferentemente do 
Neorrealismo, a Nouvelle Vague volta-se pouco para a situação social francesa, ignora que a 
França está mergulhada numa guerra colonial contra a Argélia e se interessa pelas questões 
existenciais de seus personagens”.  

Os filmes de Jean-Luc Godard, seu representante mais ilustre, são uma amostra da 
utilização dessa nova linguagem fílmica. Embora ele tenha tratado do tema da guerra, em O 
pequeno soldado (1960) e Tempo de guerra (1963), dedicou-se, notadamente, aos problemas 
da mulher, do casal, da prostituição, em Uma mulher é uma mulher (1961), Viver a vida (1962) 
e Uma mulher casada (1964).  

Seus filmes são uma aula sobre a estética e a linguagem dessa nova tendência 
cinematográfica em memoráveis sequências. As filmagens baseadas na improvisação, o 
desprezo pelas técnicas clássicas de montagem e o uso da combinação sonora, com cortes no 
som, ora música, ora a fala da personagem, são aspectos técnicos e expressivos do cinema 
utilizados por Godard que visava uma desestruturação da continuidade e uma ruptura do fluxo 
narrativo. Essa prática fez desse cineasta o mais inovador dos diretores de sua geração e o que 
mais influência exerceu no cinema mundial. Os brasileiros bem souberam se inspirar em suas 
produções.  

Outro estudioso do meio cinematográfico, o americano Robert Stam (2003), chama 
atenção para o fato de que os anos 60 e o princípio dos 70 foram profícuos em movimentos de 
renovação, pelo menos no que se refere ao cinema. Partindo do círculo europeu, seguindo as 
pegadas do Neorrealismo e da Nouvelle Vague, esse período viu nascer diferentes movimentos 
em vários países: o Tercer Cine na Argentina, o Cinema Novo no Brasil, a Nueva Ola no México, 
o Neues Deustsches Kino na Alemanha, o Giovane Cinema na Itália, o New American Cinema 
nos Estados Unidos e o New Indian Cinema na Índia. Essas várias denominações, apesar de 
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serem diferentes, mostram que esses países têm em comum o desejo de renovação de sua 
cinematografia. 

Diferentemente da recepção do Neorrealismo na Itália, o Cinema Novo no Brasil foi bem 
destacado, não somente junto ao público interno como ao externo, contando com uma boa 
repercussão internacional. Bernardet (2000) explica que a importância desse movimento 
reside, principalmente, no fato de ele ter criado uma situação cultural nova, ou seja, o cinema 
brasileiro, quase só notado pelo público popular, amante da “chanchada”, e totalmente 
desconsiderado pela elite, passa a ser enxergado por essa classe social, que vê nesse novo 
cinema “uma força cultural que exprime suas inquietações políticas, estéticas, antropológicas” 
(BERNARDET, 2000, p. 101). Além dessa qualidade, exibia a capacidade de permitir que se 
estabelecesse um diálogo cultural com outros países. 

O Cinema Novo pode ser dividido em duas fases, antes e depois do golpe de Estado de 
1964. Na primeira fase, os filmes se concentram, principalmente, na temática rural. A miséria 
dos camponeses nordestinos, com enfoques e estilos diversificados, é retratada em três 
grandes obras: Vidas secas (1964), de Nelson Pereira dos Santos, Deus e o diabo na terra do sol 
(1964), de Glauber Rocha e Os fuzis (1964), de Ruy Guerra. Apesar da temática rural, esses 
filmes não pretendem ser regionalistas, antes “procuram dar uma visão abrangente dos 
problemas básicos da sociedade brasileira e, pode-se acrescentar, do terceiro Mundo em geral” 
(BERNARDET, 2000, p. 103).  

Na segunda fase, a temática focaliza mais a classe média. São exemplos desse período: 
O desafio (1965), de Paulo Cesar Saraceni, com um jornalista como protagonista; São Paulo, 
sociedade Anônima (1965), de Luis Sérgio Person, que mostra o cotidiano de um técnico 
qualificado numa fábrica de autopeças. Também era dominante a temática do meio político e a 
da relação dos intelectuais com o poder. Terra em transe (1967), de Glauber Rocha, ao abordar 
as tensões políticas pelas quais passam os países da América Latina, torna-se um clássico do 
cinema moderno brasileiro, sendo agraciado com o prêmio da Crítica Internacional no Festival 
de Cannes, em 1967. 

 
 

Porto das CaixasPorto das CaixasPorto das CaixasPorto das Caixas: a mulher em cena: a mulher em cena: a mulher em cena: a mulher em cena    
 

Relatando suas experiências cinematográficas em Por dentro do cinema novo: minha 
viagem (1993), Paulo César Saraceni discorre a respeito do seu objetivo ao filmar Porto das 
Caixas. Ele pertencia ao movimento do Cinema Novo e fora fortemente influenciado pelos 
mestres do Neorrealismo italiano, tais como Rossellini, Visconti e Antonioni com os quais fez 
escola e por Godard, um dos principais nomes da Nouvelle Vague. 

Do Neorrealismo, Saraceni utiliza o princípio estético da representação da realidade 
social; da Nouvelle Vague, os conflitos de relacionamentos, bem como a improvisação, 
elemento que, como ele define, somado a um bom diretor produz arte. O filme teve uma 
modesta produção, uma vez que sua pretensão era “fazer um filme pobre, porém rico em 
criação e inventividade” (SARACENI, 1993, p. 136). Essa característica de contenção de gastos 
é herdada das correntes vanguardistas do cinema, no entanto, não deixa de exprimir a revolta 
do cineasta brasileiro diante da concorrência desleal que nosso cinema enfrentava frente aos 
filmes americanos. Com esse tipo de produção, a ideia era atingir um novo mercado 
cinematográfico, com filmes populares de arte e realizar o caminho inverso. Como os cineastas 
brasileiros não conseguiam abarcar grande fatia do cinema nacional, porque 95% do mercado 
era para filmes americanos, eles buscavam fazer filmes culturais e revolucionários capazes de 
atrair o mercado externo. O reconhecimento internacional abriu caminho para o mercado 
nacional.  

Outro aspecto do filme é o drama centrado na miséria do país. A ambientação acontece 
na antiga cidade de Porto das Caxias, no estado do Rio de Janeiro, “um cenário perfeito” para 
retratar o Brasil, nas palavras de Saraceni (1993, p. 136). Esse cenário é composto por uma vila 
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desolada, em meio a ruínas, o barraco paupérrimo onde os protagonistas habitam, cercado de 
uma linha férrea que outrora, nos tempos do Império, fora importante. Agora está tudo 
abandonado. O comércio se restringe a um armazém simplório, dirigido pelo amante da 
protagonista. Para compor esse ambiente de penúria, uma pequena igreja branca e o palanque 
dos políticos. 

Entretanto, mais que mostrar a miséria e as desigualdades sociais, o eixo temático de 
Porto das Caxias recai sobre a liberação da mulher do domínio masculino. Segundo Saraceni 
(1993, p. 137), o filme “era um grito de revolta [...] da mulher” à submissão e à miséria. Para 
tanto, o cineasta opta por mostrar uma personagem que rompe com a postura tradicional 
imposta pela sociedade patriarcal. Para ilustrar essa perspectiva, o foco central da análise recai 
sobre a sequência que apresenta o momento em que a mulher toma a decisão de não aceitar 
mais a situação na qual vive. 

 

 
Irma Alvarez em Porto das Caixas (1962), 

produzido por Equipe Produções Cinematográficas 
 
 Essa cena mostra o confronto do marido com a esposa no momento em que ela retorna 
do armazém com o querosene que ele solicitara. Ele questiona de que modo ela conseguira o 
produto, uma vez que não tinham o dinheiro, e obtém uma resposta desdenhosa. Inicia-se uma 
discussão porque ela diz que conseguira do seu jeito. Neste ponto, é perceptível a postura 
destoante da personagem feminina em relação ao papel que se espera dela na sociedade da 
época. Primeiramente, ela remedia as necessidades básicas do lar porque ele não cumpre essa 
função, responsabilidade do chefe de família. Ela o faz a seu modo, entregando-se ao dono do 
armazém, fato que o marido suspeita. 
 Também observamos atitudes que confrontam a autoridade do marido. Se 
relembrarmos a situação da mulher no contexto histórico, teremos um cenário em que o 
contrato de casamento estipula que o esposo deve ser responsável pela esposa, devendo 
protegê-la e sustentá-la (CHAUÍ, 1984, p. 144). Para a mulher, o contrato de casamento supõe 
um contrato anterior, o da família, a quem ela também era subordinada, perpetuando sua 
condição. Ao passar para a tutela do marido, este torna-se seu senhor, a quem ela deve 
obediência e respeito. Vale ressaltar que, ainda no início da década de 60, a mulher, se 
quisesse trabalhar, teria de ter permissão do marido. 
 Perante a lei e a sociedade, a protagonista é subordinada ao marido, no entanto, ao 
violar o preceito da fidelidade, insubordina-se contra as regras patriarcais. Quanto ao marido, 
sua postura segue o constructo social da figura masculina, é o elemento dominante, encontra-
se “inteiramente ao lado da Cultura” (CHAUÍ, 1987, p. 135). Não reconhecendo a traição da 
esposa, ainda se coloca como o provedor, o responsável pelo lar e mantém o seu caráter 
íntegro em face da sociedade. 
 Em continuidade ao diálogo, o marido dirige à esposa, por inúmeras vezes, palavras 
ofensivas: “vagabunda”, “ordinária” (PORTO das caixas, 1962, 00:17:25), porquanto ela não 
desempenha o papel da esposa submissa. Rompendo com essa condição, ela é vista, pelo viés 
histórico, como a mulher pecadora, indignada, ainda que o adultério não seja comprovado pelo 
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marido. A protagonista questiona o marido o motivo de tantas ofensas e, dada a explicação de 
que é porque ela “não presta”, indaga por que ele não a deixa ir. Não obtém respostas, apenas 
o olhar do marido e o toque, que ela rejeita. A perspectiva aqui é puramente masculina, o 
homem domina, humilha, exerce seu poder. A mulher não é vista como igual, mas como o 
Outro, postura sustentada culturalmente. Ele não a liberta, uma vez que ela é propriedade sua e 
como observa Beauvoir (1970, p. 14), “a necessidade biológica – desejo sexual e desejo de 
posteridade – que coloca o macho sob dependência da fêmea não libertou socialmente a 
mulher”. Assim, ele não permite que ela vá, mesmo que não tenha por ela amor ou respeito. A 
imagem de homem não pode ser ferida. 
 E o que fere mais o orgulho masculino que a rejeição? A esposa não aceita as carícias 
do marido e o que segue é um confronto físico. Ele a cerca e pressiona contra a parede, 
querendo beijá-la, ela o empurra e tenta desvencilhar-se. A fala do marido: “Você é minha... 
Minha!” (PORTO das caixas, 1962, 00:18:27) concretiza a ideologia dominante de que a mulher 
encontra finalidade na existência do homem, não existindo para si (BEAUVOIR, 1970, p. 19). Em 
resposta, a esposa diz “Eu não sou de ninguém”. Essa fala, já repetida ao amante em sequência 
toma maior projeção na cena final, em que a esposa, rejeitando mais uma vez o marido, é 
agredida física e moralmente. Desse momento em diante, a jovem esposa toma a decisão que 
guiar seu próprio destino. Para tanto, decide livrar-se de seu algoz. 
 
 
ConsideraçConsideraçConsideraçConsiderações finaisões finaisões finaisões finais    
 
 A estética do Cinema Novo deu outro direcionamento para a cinematografia brasileira, 
oferecendo ao país formas de expressão genuinamente nacionais. Saraceni vê esse movimento 
como uma oportunidade de mudar a face do cinema nacional, voltado para as questões 
nacionais, propondo uma linguagem renovada e opondo-se ao comercial. O cinema torna-se 
“instância de reflexão e crítica” (XAVIER, p. 14-15, 2001). 

Porto das Caixas inscreve-se dentro da estética do Cinema Novo em vários aspectos. 
Primeiramente, opõe-se ao cinema tradicional hollywoodiano, apresentando produção de baixo 
orçamento, um contraste com os excessivos gastos do cinema americano. Observa-se também 
o uso de uma linguagem nova, que lança o espectador num jogo cujas regras ele desconhece. A 
cumplicidade tão própria entre o espectador e a obra de que o tradicional inesperado vai 
aparecer não é cumprido, o que o desnorteia. Há a explicitação, desde o primeiro plano, da 
intenção da personagem feminina, quebrando com o estilo de suspense a la Hitchcock, comum 
ao período cinematográfico que antecede o Cinema Novo. A temática surge com tom inovador 
para o cinema brasileiro, uma vez que os padrões de representação focados no gênero 
masculino dá vez e voz à mulher, transcendendo-a a sujeito atuante. 

A teoria feminista do cinema contribuiu sobremaneira para demonstrar que a posição 
da mulher no cinema sempre foi do Outro e não de Sujeito da narrativa. Robert Stam (2003), ao 
tratar desse movimento, aponta que o feminismo cinematográfico, aliado ao ativismo de outros 
grupos feministas, tinha por intenção colocar em debate vários temas de vital importância para 
a mulher, como a violência doméstica, o direito ao aborto, a violência sexual, entre outros. Stam 
aponta que a primeira teoria feminista, oriunda dos festivais de cinema de mulheres em 1972 
e de livros como o de Molly Haskell, From reverence to rape, teve por objetivo conscientizar e 
denunciar as imagens midiáticas negativas da mulher. Também observa que Haskell, em sua 
crítica, aponta que as mulheres são representadas por meio de estereótipos negativos, como 
virgens, putas, vamps, descerebradas, interesseiras, fofoqueiras e joguetes eróticos (Stam, 
2003, p. 194). A visão da mulher no cinema era um constructo masculino. Aos homens eram 
dados papéis ativos e individualizados, ao passo que se relegava à mulher a reprodução do mito 
feminino. 

O filme Porto das Caixas oferece um novo olhar para a questão feminina em plena 
década de 60. Para Paulo Emílio Sales Gomes, citado por Saraceni (1993, p. 150), essa 
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personagem “possui uma dimensão sem precedentes na cinematografia brasileira”. Esse 
distanciamento do tradicional papel feminino circunscreve Porto das Caixas como uma das 
primeiras produções cinematográficas brasileiras que desloca a figura feminina, sempre 
relegada às bordas, para o centro das discussões.  
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DDDDAAAA    LLLLIIIITTTTEEEERRRRAAAATTTTUUUURRRRAAAA    AAAAOOOO    CCCCIIIINNNNEEEEMMMMAAAA: : : : DAISY DAISY DAISY DAISY 
MILLERMILLERMILLERMILLER    DE HENRY JAMESDE HENRY JAMESDE HENRY JAMESDE HENRY JAMES E  E  E  E PETER PETER PETER PETER 
BOGDANOVICHBOGDANOVICHBOGDANOVICHBOGDANOVICH E A QUEST E A QUEST E A QUEST E A QUESTÃO DO ÃO DO ÃO DO ÃO DO 

OLHAR SOBRE O FEMININOOLHAR SOBRE O FEMININOOLHAR SOBRE O FEMININOOLHAR SOBRE O FEMININO    
    
    

Linda Catarina Gualda (FATEC) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Daisy Miller, romance e filme, é a história de como um homem olha 
para uma mulher. Esse olhar representa uma forma de possessão e carrega 
consigo juízos de valor que condenam a protagonista. As obras tratam da 
tragédia da má interpretação e de julgamentos precipitados que conduzem o 
leitor a formar determinada ideia acerca de Daisy. A focalização restrita 
estimula a identificação com o condutor da narrativa e com aquilo que ele 
acredita e conta, por esse motivo não temos um narrador confiável, ou seja, 
não é possível ser guiado por um ponto de vista neutro. Pensando nisso, o 
artigo objetiva discutir as representações do feminino na obra literária 
jamesiana (1878) e sua tradução fílmica homônima de Peter Bogdanovich 
(1974), considerando que tais representações equivalem, no contexto das 
obras, a uma apropriação do olhar masculino sobre o corpo feminino. Sabe-se 
que os signos do cinema hollywoodiano estão carregados de uma ideologia 
patriarcal que sustenta as estruturas sociais e constroem a mulher de uma 
maneira específica, refletindo as necessidades e o inconsciente patriarcal. A 
partir de uma leitura intersemiótica, que rejeita a noção de fidelidade entre 
obra literária e fílmica e vê a obra alvo como uma tradução do texto de partida, 
propomos uma reflexão a respeito da identidade de gênero criada e veiculada 
sob uma ótica masculina – the male gaze. Para isso, além da teoria de 
tradução cinematográfica, o trabalho está embasado na teoria feminista do 
cinema contemporâneo, que se preocupa em desmascarar as imagens 
femininas, os signos da mulher.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: Daisy Miller; male gaze; literatura e cinema. 

 
 
ConsideraçConsideraçConsideraçConsiderações iniciaisões iniciaisões iniciaisões iniciais    
 
 Daisy Miller, romance (1878, Henry James) e filme (1974, Peter Bogdanovich), é a 
história de como um homem – Winterbourne – olha para uma mulher, como a percebe, mas 
não a compreende. Esse olhar representa uma forma de possessão (RAW, 2006, p. 9) e carrega 
consigo juízos de valor que condenam Daisy.  
 

The cinema was clearly founded on the pleasure of looking, conceived since its origins as 
a place from which one could “spy on “others. What Freud called scopophilia, the impulse 
to turn the other into the object of a curious gaze, is one of the primordial elements in 
cinematic seduction […] The voyeur is careful to maintain a gulf between the object and 
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the eye. The voyeur´s invisibility produces the visibility of the objects of his or her gaze1 
(STAM, 2000, p. 169). 

 
 Sabe-se que todo filme se expressa a partir de múltiplos olhares: o olhar da câmera que 
registra as imagens, o olhar dos personagens dentro do enquadramento, o olhar do realizador 
ao adotar determinado ponto de vista, o olhar do espectador. Esses olhares subjetivos “são 
traduzidos em luz, cenário, figurino, interpretação, composição do quadro, mise-en-scéne, 
música” (MARIGUELA, 1998, p. 8).  
 Em Daisy Miller, novela e filme, a questão do olhar é bastante significativa, já que o 
ponto de vista dividido nos permite ter acesso aos fatos a partir de dois narradores. Entretanto, 
um deles está comprometido pelos julgamentos de valor de outros personagens que acaba 
interiorizando e também por seus próprios sentimentos, os quais não compreende.  
 Não é novidade que Winterbourne não sabe o que pensar da jovem americana, pois 
Daisy contrasta com as mulheres que conhece e entende; daí sua inclinação a se deixar levar 
pelo novo ou recorrer aos valores sociais e culturais que segue. Na novela e no filme, o jovem se 
encanta por ela, mas a condena antes mesmo de conhecê-la em profundidade. Entretanto, o 
Winterbourne de Bogdanovich nos parece mais inclinado a acreditar na inocência dela do que o 
de James e, por isso, a desolação que sente ao saber da morte e a tristeza estampada no 
enterro são percebidas apenas na adaptação.  
 No filme, provavelmente a cena que marca essa confusão de sentimentos em relação a 
Daisy é quando Winterbourne vai visitá-la no hotel, ao saber de sua enfermidade. A sequência, 
que não existe no livro, explicita que Winterbourne ainda está envolvido emocionalmente com 
Daisy. Ao saber da notícia de sua morte, Winterbourne se sente perdido e não se reconhece 
mais.  
 Bogdanovich utiliza uma solução estética para nos mostrar esse sentimento: 
Winterbourne aparece borrado na porta do hotel, nos revelando que algo nele se rompera, que 
não estamos mais diante do Winterbourne que conhecemos. O recurso metonímico 
emblemático de mostrar toda a confusão mental de um personagem narcisista, a partir de uma 
única parte do corpo dele, revela a sensibilidade do diretor em não mostrar Winterbourne 
dilacerado pela dor da perda. Seu rosto transfigurado, visto através da porta envidraçada, não 
pode ser reconhecido, da mesma maneira que não podemos mais reconhecê-lo e nem ele a si 
mesmo.  

 
Imagem 01 – O rosto transfigurado de Winterbourne, Daisy 
Fonte: Filme Daisy Miller (1979) de Peter Bogdanovich 

                                                           
1 O cinema foi claramente fundado no prazer de olhar, concebido desde a sua origem como um lugar a partir do qual 
um poderia espionar os outros. O que Freud chamou de escopofilia, o impulso de tornar o outro em objeto de um 
olhar curioso, é um dos elementos primordiais na sedução cinemática […] O voyeur é cuidadoso em manter um 
espaço entre o objeto e o olho. A invisibilidade do voyeur produz a visibilidade dos objetos de seu olhar (tradução 
nossa).  
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 Bogdanovich, no depoimento ao final do filme, resume o drama do personagem: 
 

A tragédia de Winterbourne é ele ser Winterbourne, ou seja, nascido no inverno. Ele não 
entende a glória da primavera, de certa maneira. Ele não a compreendia. Ela não parava 
de mostrar quem ela era, e ele nada. Uma das grandes tragédias da vida é que os 
homens não entendem as mulheres. Ele não a entende, não entende o seu modo de ser, 
porque se tornou um europeu.  

 
 O diretor, mesmo nos planos objetivos, faz questão de nos mostrar que conhecemos 
Daisy a partir da percepção de Winterbourne, mas também podemos ver e julgar os 
acontecimentos por nós mesmos. A obra trata da tragédia da má interpretação e de 
julgamentos precipitados: Winterbourne não consegue desvendar Daisy e ela também não o 
entende. O que pensam um sobre o outro será fruto da ideia que cada um tem e não do que 
sabem ou conseguiram perceber.  
 
 
A focalização em A focalização em A focalização em A focalização em Daisy MillerDaisy MillerDaisy MillerDaisy Miller: romance e filme: romance e filme: romance e filme: romance e filme    
 

Na obra literária a focalização resume-se a três possibilidades básicas de acordo com a 
intervenção do narrador: interna, externa e onisciente. No cinema, a problemática do ponto de 
vista é complexa, pois ocorre em vários níveis, fases e sistemas variados. Primeiramente, há o 
equipamento de filmagem que assume uma posição física em relação a determinado objeto. 
Depois, a partir da montagem e da edição, “as imagens obtidas ganham não só um sentido 
narrativo próprio como poderão ser manipuladas a fim de se obter pontos de vista 
condicionados pela subjetividade de um focalizador anónimo ou de uma das personagens” 
(NEVES, 1999, p. 15).  

Segundo Christian Metz, em cada filme narrativo há a presença de um foco, uma fonte, 
uma instância de enunciação muito próxima da instância narradora da obra literária. Essa 
instância narradora fundamental pode se assumir em vários narradores que se encarregam da 
totalidade ou de uma parte da narrativa. Dessa maneira, esse narrador pode assumir várias 
formas: extradiegético, chamado por Metz de “comentador externo” (aparece sob a forma de 
uma voz identificável ou não – voz off); peridiegética, narrador que pertence ao entorno 
diegético mas observa de fora da ação; narrador fundamental, aquele que conta suas 
memórias; instância subjetiva, mostra e conta o que o personagem está pensando, tornando-o 
mais ativo no ato narrativo. Para Metz, essa última voz possui uma função de direção (indireta) 
ao espectador e trata-se de uma focalização mental (1972, p. 18).  
 No filme Daisy Miller, a voz que narra os eventos vem de um personagem que mostra e 
conta ao mesmo tempo. Narrador fundamental, Winterbourne nos apresenta sua visão dos 
fatos e o que sabemos passa por sua focalização mental. Em Daisy Miller, o olhar que lançamos 
para os personagens e principalmente para Daisy é o olhar de Winterbourne que a câmera de 
Bogdanovich não deixa de enfatizar. Sem intromissão excessiva, mas também sem 
neutralidade, Winterbourne nos conduz e filtra a história sob seu ponto de vista. 
 

The institution of Winterbourne as the audience´s centre of consciousness must, of 
course, be one of the principal concerns in filming Jame´s novella. As we witness 
Bogdanovich manipulating various point-of-view shots to keep Winterbourne´s 
subjectivity before the camera – like a gaze over a lens – we become aware of a 
metaphorical parallel between the protagonist´chopping logic about this young lady and 
the cutting and repositioning of the editing process2 (CROSS, 2000, p. 131).  

                                                           
2 A instituição de Winterbourne como centro de consciência do público deve ser, é claro, uma das preocupações 
centrais em filmar a novela de James. Da mesma maneira que testemunhamos Bogdanovich manipular várias 
tomadas de pontos de vista para manter a subjetividade de Winterbourne sobre a câmera – como um olhar sobre as 
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 Pensando nisso, Francis Vanoye (1994, p. 51) afirma que no cinema, a expressão ponto 
de vista pode ser entendida de três maneiras: sentido estritamente visual: De onde se vê o que 
estamos vendo? Onde está posicionada a câmera? De onde é tomada a imagem?; sentido 
narrativo: Quem vê? Quem conta a história? Do ponto de vista de quem a história é contada? 
Esse ponto de vista é detectável ou não? O ponto de vista é de um personagem ou de um 
narrador exterior à história? A imagem é atribuível a um personagem ou ao filme? e o sentido 
ideológico: Qual é a opinião (“olhar”) do filme sobre os personagens, a história contada? Como 
se manifesta? 

No filme Daisy Miller, podemos dizer que há uma justaposição desses três pontos de 
vista: o das imagens, o de Winterbourne, que completa a imagem e o ideológico, que exprime a 
interioridade dele, além de revelar a ideologia do realizador do filme. De certa maneira, muitas 
vezes acreditamos ser a voz de Wintebourne a mesma do diretor, já que só ele está autorizado 
a mostrar os fatos. Narrador-personagem, o jovem não é apenas detentor da voz, mas 
principalmente da verdade que nos apresenta. Aquilo que vimos passou anteriormente por seu 
crivo e a relatividade dos fatos pode ser contestada a qualquer momento. Interessante é a 
maneira de contar de James, que conduz o leitor de forma que ele não perceba esse 
mecanismo. Peter Bogdanovich tomou bastante cuidado com esse aspecto da prosa jamesiana, 
de modo a não perder a habilidade desse narrador tão sutil. 

Considerando que “o ponto de vista é o lugar a partir do qual se olha e mais geralmente, 
é também a maneira como se olha” (AUMONT e MARIE, 2004, p. 99), a focalização restrita do 
filme Daisy Miller estimula a identificação com o condutor e com aquilo que ele acredita e 
conta. Assim, o espectador tem a impressão que a voz por trás se dilui e pensa ser uma 
construção sua. No romance, esse contar que funde narradores é uma surpresa para o leitor 
que vê o descortinar dos episódios como se fosse sutilmente pego pela mão e levado a vê-los. A 
condução é tão leve que de repente nos esquecemos que também estamos sendo guiados por 
um dos personagens.  

Essa voz híbrida, nem completamente onisciente nem tão envolvida pessoalmente, 
pode ser percebida imediatamente no início da narrativa. O narrador apresenta os eventos 
iniciais como “verdadeiros”, afirmando que ocorreram há três ou quatro anos atrás com um 
jovem rapaz. Isso nos chega em tom de comentário, da mesma maneira que acredita-se ter 
chegado a Henry James quando visitava Roma certa vez. Esse tom informal faz com que os 
acontecimentos e mesmo o caráter dos personagens sejam julgados sem muita seriedade, já 
que advindos de fontes pouco seguras, nos soa como um evento banal. Essa estratégia 
narrativa é muito interessante, pois a história que se contará é trágica e deprimente e, 
ironicamente, a gravidade disso se esgarçará nas linhas, como se o episódio não fosse digno de 
nota. Por esse motivo a morte de Daisy parece ainda mais triste, já que se apresenta resumida 
em poucas linhas e o fato de aparecer poucas pessoas no enterro acentua o desprezo.  

Considerando que ver é selecionar, nenhuma visão da totalidade é concebível. Assim, 
fica bastante complicado diferenciar o objeto em foco de tudo aquilo que o cerca e que nele 
interfere. “Do ponto de vista técnico, a visão é uma técnica e um subterfúgio. Toda visão é 
relativa e necessariamente incompleta” (CARRIÈRE, 2006, p. 61). Pensando nisso, se o que 
vemos na tela já é um recorte da realidade, o que vemos pelos olhos de Winterbourne é um 
fragmento da realidade dele, ou seja, o que somos autorizados por ele a ver/conhecer/saber. 

De acordo com Michel Chion (1982, p, 38), a voz off é a voz do Saber e do Poder no 
cinema, haja vista que domina, de certo modo, as imagens, além de proporcionar-lhes um 
sentido (de continuidade, de ancoragem). Entretanto, essa voz vai muitas vezes além do que 
realmente mostra. Um comentário, uma explicação, um apontamento pode seguramente 
carregar mais juízo de valor do que sinceridade, imparcialidade. Esse comentário, de fato, 
transborda a imagem; não apenas a completa, mas a extrapola incitando no espectador uma 
ideologia que talvez nem seja a dele, mas uma que se deseja empurrar.  
                                                                                                                                                                                     

lentes – nós nos tornamos cientes do paralelo metafórico entre a lógica estreita do protagonista a respeito de sua 
jovem dama e o corte e reposicionamento do processo de edição (tradução nossa).  
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Em Daisy Miller, Winterbourne representa o Poder, o Saber autorizado para contar a 
história. O que vemos, vemos através de seus olhos, de seu interesse em 
mostrar/narrar/revelar apenas o que lhe interessa, o que gostaria que víssemos. E se essa 
forma narrativa funciona a ponto de não percebermos tal intuito, é porque induz a identificação 
do espectador com o próprio narrador. Segundo certos teóricos do cinema que se inspiraram 
nos trabalhos da psicanálise freudiana, como Christian Metz e Francis Vanoye, isso acontece 
porque 

 
qualquer narrativa conta os problemas de um sujeito desejante com os obstáculos à 
realização de seus desejos. A narrativa baseia-se num estado de carência, no impulso de 
um sujeito em direção a um objeto, nos conflitos entre o Desejo e a Lei. O espectador 
identifica (inconscientemente) uma estrutura que ele conhece e identifica-se (não 
necessariamente de maneira estável) com um dos atores da história (VANOYE, 1994, p. 
110-11). 

 
Identificamos-nos com Winterbourne, primeiro por ser um personagem autorizado para 

nos relatar os eventos e segundo, por fazê-lo de maneira objetiva, simplista e bastante realista. 
Mal notamos que estamos diante de um homem solitário, influenciável pela tia e pela amiga, 
Sra. Walker, e bastante moralista. Logo, sua percepção dos eventos que vivencia está 
embasada nesse modelo de comportamento e caráter que condiciona e compromete sua 
perspectiva. O leitor/espectador atento deve ter em mente que o fato de ser um narrador 
autorizado não quer dizer que seja confiável e que sua visão não é a única nem a certa. A 
análise que faz de Daisy, a imagem que tem dela e nos deixa transparecer não 
necessariamente tem a ver com ela, revela antes de tudo um sentimento de Daisy, uma 
representação, um olhar sobre ela.  

Esse dispositivo narrativo usado no romance e também no filme, na realidade, revela-se 
mais complexo, haja vista que cria um efeito duplo de subjetividade: focalização mental (o 
personagem evoca suas memórias) acrescida de focalização visual (o longo travelling faz com 
que a câmera ocupe o lugar do personagem). A partir daí, o mesmo personagem divide-se em 
dois narradores: aquele que conta, ou seja, que pertence ao presente da enunciação e o 
narrador-imagem, aquele que apresenta, enunciado pelo primeiro narrador, pois pertence a um 
outro espaço-tempo (o das lembranças). Pensando nisso, Winterbourne ao mesmo tempo em 
que está na enunciação também está se recordando dela.  

Esses dois narradores remetem ao mesmo personagem, cuja identidade ou aparência 
física de imediato não se conhece. É importante perceber que o início do filme já o coloca de 
imediato como narrador duplo (que sabe e que vê), “coloca-o, portanto, em posição ‘de força’, 
sem fazê-lo aparecer na imagem, materializando-o apenas por sua voz que comenta e por seu 
olhar” (VANOYE, 1994, p. 128). Entretanto, a continuação do filme tomará direção oposta, pois 
este personagem será tão presente na imagem quanto no olhar que detém sobre os 
personagens e os episódios que vive e revela. 

O espectador é obrigado a adotar Winterbourne como guia: “é colocado a seu lado e o 
vê o tempo todo […], segue-o, espiona-o, aproveita suas experiências, aprende graças a ele, e 
sobretudo compartilha suas reações, adivinha seus pensamentos, suas emoções, suas 
sensações” (VANOYE, 1994, p. 129). Genette (1982) chama isso de focalização interna na 
terceira pessoa, aquela que o espectador não vê o que o personagem vê (focalização interna na 
primeira pessoa), mas também não é relegado a uma posição exterior. Esse tipo de foco não 
privilegia somente uma construção narrativa interessante e complexa, mas, principalmente, 
garante uma progressão da intensidade dramática.  

No que diz respeito a isso, o espectador segue passo a passo o percurso dos 
personagens de maneira calma, sem sobressaltos, mas com uma condução bastante resoluta. 
O olhar que nos apresenta os eventos parece um olhar neutro, objetivo, mas no fundo revela 
preconceito e determinismo. Esse preconceito pode ser percebido, por exemplo, no final da 
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parte I quando Winterbourne conta a Sra. Costello que fora a sós com Daisy ao Castello de 
Chillon. 

 
À noite Winterbourne contou à Sra. Costello que havia passado a tarde com a Srta. Daisy 
Miller no Castelo de Chillon. 
- A americana, a do acompanhante? – perguntou a Sra. Costello. 
- Ah, felizmente ele ficou no hotel – disse Winterbourne. 
- Ela foi sozinha com você? 
- Sozinha. 
A Sra. Costello pegou seu frasco de sais e cheirou um pouco. 
- E esta – exclamou ela – é a jovem criatura que gostaria que eu conhecesse! (DM, p. 54-
55). 

 
O desprezo da última frase pode conter em si a ideologia do autor, revelando seu 

posicionamento em relação às atitudes de uma jovem senhora. James condena o 
comportamento de Daisy, já que a protagonista pagará com a vida sua imprudência. Além 
disso, o autor pretende, a partir da morte da personagem, estabelecer uma conduta correta que 
se não seguida poderá ser fatal. Os alertas da mãe, do empregado, de Winterbourne, da Sra. 
Walker e até mesmo de Giovanelli não foram suficientes para Daisy perceber o abismo em que 
cairia. Obra com final moralizante, Daisy Miller é antes de tudo uma história sobre vontades, 
incompreensão e preconceitos. 

Deve-se ter em mente que o narrador do filme (e do livro) nem sempre se confunde 
“com um pretenso alter-ego ou porta-voz exclusivo do autor” (LABAKI, 1995, p. 76). Henry 
James e Peter Bogdanovich falam, naturalmente, através de suas obras e, se tivéssemos que 
apontar algum porta-voz, seguindo os próprios princípios dos autores teríamos de destacar a 
Sra. Costello e Sra. Walker que alertam expressamente para os riscos de um envolvimento com 
Daisy. Winterbourne também é uma voz de alerta bastante interessante, mas por estar 
envolvido e encantado por Daisy não possui o mesmo distanciamento que sua tia. “O momento 
em que este narrador se separa do autor, assumindo aos nossos olhos um caráter próprio, é o 
mesmo momento em que o leitor ganha, também, a sua distância” (NESTROVSKI, 1995, p. 90).  

Um episódio importante para analisarmos a condução dos narradores é a cena do 
passeio ao Castelo de Chillon (final da Parte I, na novela). Dividindo o filme em duas partes, a 
que se passa na Suíça e a outra em Roma, podemos perceber que a representação de Daisy se 
afunila no sentido de tornar óbvia a sua falta de modos. Cada vez mais a vemos em “situações-
problema”, onde escolhe seguir suas próprias vontades e escandalizar a todos.  

Na primeira parte do filme, vemos nascer o interesse de Daisy por Winterbourne e vice-
versa. A visita ao castelo, em ambas as obras, é o maior momento de intimidade do casal e a 
alegria estampada neles está em consonância com as cenas lentas, iluminação natural, poucos 
closes, predominância de médios planos e planos americanos e diálogos longos. O 
desaceleramento garante a progressão dramática e corrobora o sentimento idílico que 
perpassa essa primeira parte.  

Ao final do passeio, quando Winterbourne afirma que precisa voltar a Genebra, a 
felicidade é rompida. Daisy age como uma garota mimada, acusando-o de abandoná-la. O olhar 
de adeus que lançam da carruagem para o castelo, na verdade, é o olhar de adeus que lançam 
um para o outro.  

O fundo musical, as faces dos atores, e a fotografia triste, as tomadas lentas e a 
ambientação monótona acentuam o clima de despedida. Na verdade, essa cena marca o 
momento de transição do relacionamento de Daisy e Winterbourne. A partir de agora, 
paradoxalmente, se distanciarão cada vez mais, mesmo quando estiverem perto um do outro. A 
felicidade simples que compartilharam na Suíça não encontrará correspondência na Itália, 
palco da ruína do casal e da jovem.   

Daisy e Winterbourne só voltarão a se encontrar na segunda parte do filme, em Roma, 
na casa da Sra. Walker e não terão mais um momento a sós como aquele que tiveram no 
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castelo de Chillon, inclusive esse episódio é tão importante para o casal que será trazido a tona 
mais tarde pela própria Daisy, quando delira de febre. É como se, com o encerramento da 
primeira parte se encerrasse também o sentimento puro que destinavam um ao outro.  

Em Roma, os diálogos que outrora eram sedutores e com duplo sentido, agora passam 
a ser inquisidores e depois, serão comprometedores e indelicados. O espectador percebe que 
algo mudou, principalmente nela e isso não só confunde Winterbourne, como também inquieta-
o, chegando a magoá-lo. Aqui, o ritmo narrativo é diferente, percebe-se que os critérios de 
segmentação em sequências ocorrem inversamente à primeira parte. Enquanto, naquela 
tínhamos um encadeamento lento e poucos closes, aqui predomina o tom acelerado, dinâmico, 
close-ups abundantes e longos travellings. 

Na cena do Coliseu, por exemplo, uma das mais importantes do filme, podemos 
perceber como somos conduzidos sutilmente, seguindo os passos de Winterbourne até 
concordar com sua opinião sobre Daisy. O que mais impressiona é a fotografia heterogênea, 
que contrasta a jovialidade da protagonista com a antiguidade do monumento.  

A primeira sequência, muito curta, muito visual, comporta grande número de planos-
flash, que cortam muito e focam o diálogo do triângulo amoroso. Apelando para muitos close-
ups, o diretor encontra aí uma maneira de adensar e dilatar simultaneamente o tempo, fazendo 
com que não se perceba o avançado da hora e os perigos que Daisy corre. O efeito duplo de 
subjetividade produzido a partir de uma câmera intimista diz respeito a uma focalização mental 
acrescido de uma focalização visual, graças as um longo travelling da câmera que adentra a 
arena, encontra Daisy e Giovanelli e depois se concentra nela e Winterbourne.  

A cena é toda feita de contrastes: a noite está agradável (tanto que Winterbourne decide 
fazer uma caminhada) e Daisy está radiante, mas por trás de toda essa beleza está um perigo 
verdadeiro: o local insalubre abriga doenças e pragas. A ausência quase total de sons (ouvimos 
apenas os gritinhos e risadas de Daisy), a escolha do figurino que tendem ao soturno, a 
focalização do grande para o pequeno, a iluminação precária, a ambientação sombria e deserta 
acentuam a tensão e o mistério. 

 

 
Imagem 02 - Winterbourne, Daisy e Giovanelli no Coliseu 
Fonte: Filme Daisy Miller (1979) de Peter Bogdanovich 

 
Winterbourne, mais taciturno do que nunca, se mistura na noite com seu usual traje 

preto. A câmera, frequentemente sobre os ombros dele, mostra que aquilo que vemos é 
exatamente o que Winterbourne olha. Nosso olhar é o mesmo dele, por isso nos identificamos e 
somos inclinados a aceitar a verdade que ele nos impõe. Daisy, em contrate, aparece no breu 
inteira de branco, com um delicado véu na cabeça, representando uma santa, símbolo máximo 
da pureza e inocência. 
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Imagem 02 - Daisy no Coliseu 

Fonte: Filme Daisy Miller (1979) de Peter Bogdanovich 
 

Contrastando ainda com o branco do vestido e a escuridão da noite, tem-se a rosa 
vermelha que Daisy beija. Nesse momento, temos a união da inocência e da sensualidade, do 
sagrado e do profano, da virgem e da prostituta.  

Quando olha nos olhos de Winterbourne e beija a rosa, tem-se a representação de seu 
amor e desejo por Winterbourne, o amadurecimento de sua sexualidade e mesmo seu 
crescimento interior. Vestida de branco carrega a ingenuidade e a infantilidade, mas quando 
segura a flor vermelha mostra que a menina virou mulher e deseja um homem. Entretanto, o 
olhar sedutor que lança para ele, encontra apenas frieza e desprezo, bem característico de sua 
personalidade de inverno.  

O esquema de filmagem no Coliseu é o mais clássico possível e desenvolve-se de 
acordo com o esquema do plano introdutório longo. Este tipo de plano, geralmente, caracteriza 
o local, um personagem, uma situação, pois, sendo descritivo, cumpre a função de mostrar. 
Entretanto, nesse caso em específico, a tomada de Daisy na arena com Giovanelli não 
apresenta simplesmente os personagens e a ambientação, mais do que isso, a habilidade de 
filmar do diretor fará com que o espectador conclua o quão imatura e inconsequente é a jovem. 
Numa cena que poderia ser meramente descritiva, Peter Bogdanovich consegue além de 
apresentar o óbvio, propiciar juízos de valor, revelando sua ideologia, bem como a de James.  

Dias depois, Daisy fica gravemente enferma e sua morte lenta não tem encanto algum. 
A Daisy doente não nos lembra em nada a jovem impetuosa e arrogante de todo o livro. O 
quarto bem caracterizado, sombrio e frio, está em perfeita consonância com a imagem de 
Daisy pálida e moribunda que o diretor não nos apresenta, mas que facilmente imaginamos. 
Essa é primeira vez que a protagonista realmente faz parte do ambiente em que está. 
Deslocada toda a narrativa, no momento de sua morte ela está onde realmente deveria.  

De fato, romance e filme apresentam sucessões lentas de contrastes, de aceleração e 
desaceleração, permitindo ao leitor/espectador perceber que a transformação da paisagem 
influencia na mudança de comportamento dos personagens. O dispositvo narrativo que 
Bogdanovich emprega é tão sutil quanto o da obra literária: o fio condutor desliza facilmente e 
a figura de Winterbourne como narrador quase desaparece.  

 
    
The Male GazeThe Male GazeThe Male GazeThe Male Gaze: o olhar masculino: o olhar masculino: o olhar masculino: o olhar masculino sobre o corpo feminino sobre o corpo feminino sobre o corpo feminino sobre o corpo feminino    

 
Os condutores nos apresentam Daisy como uma jovem bastante tola e fútil. Sua beleza 

é exaltada o tempo todo como se essa fosse sua única qualidade. Bogdanovich não consegue 
fugir do modelo to-be-looked-at-ness que Hollywood tem cultivado para a satisfação do male 
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gaze. Daisy é vista como objeto para ser olhado para satisfação do desejo masculino. Os três 
olhares a ela lançados, o da câmera, o do espectador e dos demais personagens, sustentam 
sua condição subalterna no enredo e explicitam sua inserção na obra como artifício para 
suspender a trama e não continuá-la.  

Retomando a teoria de Laura Mulvey (1975, p. 2), podemos afirmar que em Daisy Miller 
há as duas possibilidades de prazer visual, a escopofilia e o narcisismo. A primeira, relacionada 
à objetificação do outro, submetendo-o a um olhar controlador e curioso, está presente no olhar 
que os personagens lançam para Daisy. Encarada como a Outra, a jovem é olhada com 
curiosidade e preconceito. Por ser vista como objeto, não pode ser sujeito e agente de seus 
próprios desejos. A luta por emancipar-se é tida como voluntariedade e desrespeito, por isso 
sua punição é o ostracismo e a morte. Num meio onde a mulher não tem voz nem controle 
sobre suas vontades, as relações de gêneros preveem a dicotomia mulher passiva e homem 
ativo e este controla a narrativa e o olhar. 

A segunda possibilidade de prazer visual diz respeito à identificação com a imagem 
vista, com o objeto apresentado. Conduzido por um narrador que praticamente desaparece, o 
espectador de Daisy Miller, fascinado pelo que é mostrado, reconhece seus gostos na tela. O 
narcisismo está intimamente relacionado à escopofilia, pois ao gostar do que vê, o espectador 
passará a olhar ainda mais o objeto, encarando-o apenas como meio para alcançar satisfação 
própria. Assim, Daisy não existe como sujeito na tela e sua objetificação a reduz a mera 
condição de ser exibida e olhada, a fim de proporcionar prazer visual e erótico. “In mainstream 
Hollywood cinema of “woman as icon” and the active male figure controls events, the male 
protagonist is free to command the stage, a stage of spatial illusion in which he articulates the 
look and creates the action”3 (MULVEY, 1975, p. 17). 

Os dois modelos de olhar masculino, o voyeurístico e o fetichista, apontados por Mulvey 
(1975, p. 9), podem ser percebidos durante todo o filme. Winterbourne lança seu olhar 
fetichista para Daisy quando a vê como uma moça pura e inocente. Bogdanovich acentua esse 
olhar com uma iluminação natural, vestidos suntuosos com predominância das cores rosa e 
branca, enfatizando o caráter angelical da moça. Os gestos delicados e o sorriso meigo dão a 
Daisy essa representação de madona imaculada. Muitas cenas exemplificam essa postura do 
diretor: a primeira aparição de Daisy com vestido branco, na primeira festa na casa da Sra. 
Walker quando desfila um discreto vestido com flores claras, no passeio ao Píncio com 
Winterbourne e Giovanelli com um vestido em tons de lilás e branco e na cena do Coliseu. 

Por outro lado, Daisy é vista como vulgar, sem modos e sem postura e partilham dessa 
opinião não apenas as mulheres mais velhas que dizem zelar por sua reputação como a Sra. 
Costello e a Sra. Walker, mas também Charles e Winterbourne. Todos eles, inclusive Giovanelli 
a veem como objeto de desejo. Nesse sentido, temos uma representação voyeur de Daisy, que 
não a concebe como agente de suas próprias ações. Longe de ser sujeito, a mulher é vista 
objetificada, servindo apenas para a satisfação do masculino. Nesse sentido, dada a condição 
de objeto retratado, Daisy “verá todas as suas acções sujeitas ao olhar crítico de quantos a 
rodeiam” (NEVES, 1999, p. 100) e curiosamente não serão apenas os personagens do sexo 
oposto que irão observá-la dessa maneira. Daisy Miller é duplamente vista: pelos personagens e 
pelos espectadores que assumem o ponto de vista do condutor da história.   

Na cena do Coliseu, tem-se a fusão desses dois olhares: a Daisy sagrada se encontra 
com a mundana quando, vestida de branco, beija uma rosa vermelha, explicitando sua 
sexualidade. Esse olhar controlador reflete a ideologia do patriarcado e relega à mulher uma 
posição passiva e subserviente. O espectador, por sua vez, também assume esses olhares e se 
torna um grande voyeur, pois é movido pelo prazer em olhar (ADELMAN, 2011, p. 9).   

Vista como produto, a mulher é mostrada em partes para desacelerar a narrativa, 
satisfazendo ainda mais o desejo masculino. Por essa razão, Daisy é mostrada recortada: “The 

                                                           
3 Na corrente principal do cinema de Hollywood da “mulher como ícone” e da figura masculina ativa que controla os 
eventos, o protagonista masculino é livre para comandar a cena, a cena de uma ilusão espacial, na qual ele articula 
o olhar e cria a ação (tradução nossa).  
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beauty of the woman as object and the screen space coalesce; she is no longer the bearer of 
guilty but a perfect product, whose body, stylised and fragmented by close-ups, is the content of 
the film and the direct recipient of the spectator´s look”4 (MULVEY, 1975, p. 15 – grifo nosso).  
 Daisy é vítima do olhar indiscreto e acusador de todos, mas também possui sua própria 
capacidade de observação. Raw salienta que Daisy repudia a proteção patriarcal de 
Winterbourne e ao invés disso escolhe perseguir sua própria vida. “However, this is shown to be 
nothing more than a dream; not only is she destroyed at the end (as a result of her own 
stubbornness), but her version of femininity is regulated by Winterbourne in the sense that she 
remains the object of his gaze”5 (2006, p. 6). 
 Com isso, a protagonista é punida pelos autores (James e Bogdanovich) com ostracismo 
e morte. Além disso, servirá de exemplo para outras mulheres de como não agir e, ainda, de 
como se comportar na sociedade de modo a obter respeito e credibilidade. Como as obras – 
hipotexto e hipertexto – têm fundo moralizante, Daisy aparece como figura patética que 
merece somente o desprezo das outras mulheres.  
    
    
Considerações FinaisConsiderações FinaisConsiderações FinaisConsiderações Finais    
 

Decidida a viver a vida à sua maneira, Daisy olha em seu redor com a avidez da 
inocência e não se importará com os julgamentos que deitam sobre ela. A câmera de 
Bogdanovich consegue captar a subjetividade desses momentos oferecendo ao espectador a 
possibilidade de observação e reflexão a respeito dos processos mentais pelos quais cada 
personagem passa.  
 Para captar esses estados de alma, Bogdanovich optou pelo uso de close-ups para 
melhor revelar os pensamentos e sentimentos dos personagens. A exploração da 
microfisionomia sobrepõe a imagem à palavra e gera maior dramaticidade, além de aproximar 
o olhar daquele que a observa ao olhar do espectador que só vê aquilo que ele está vendo e nos 
quer mostrar. O close up é uma imagem que expressa a sensibilidade poética do realizador do 
filme. Quando ele decide mostrar o rosto de um determinado personagem, enfatizar um objeto 
na cena, enquadrar apenas uma parte do todo, ele está mostrando para o público que aquela 
imagem é significativa não apenas no contexto do filme, mas principalmente para ele, pois 
reflete seus sentimentos. Isso porque a lente da câmera “não só substitui o olho do observador 
como reflete o estado emocional de quem é observado” (NEVES, 1999, p. 108).  
 A câmera metonímica que capta Daisy revela uma jovem mulher decidida, que aspira 
liberdade e busca a felicidade, mesmo que estas coloquem sua reputação à prova e sejam 
consideradas impróprias. Na verdade, Daisy procura “atingir a plenitude do seu Ser desafiando 
as convenções da época e, muito especialmente, explorando a sua própria sexualidade” 
(NEVES, 1999, p. 121). Daisy é mais uma das muitas heroínas jamesianas que procura 
conquistar a vida pagando o preço com a própria vida. De acordo com Josélia Neves, “essa 
predileção de James pela figura feminina, determinada a criar para si um lugar na sociedade, é 
frequentemente visto como a necessidade de afirmação pessoal que o próprio autor terá 
sentido em relação à família e à sociedade que o constrangia” (NEVES, 1999, p. 135).  
 Assim como James, Bogdanovich reproduz a opressão patriarcal ao punir a mulher que 
luta por emancipação. O olhar repressor de Winterbourne e sua voz autorizada que controla 
nosso acesso aos fatos vitimizam a mulher e não permitem que ela exista por si mesma. 
“Daisy´s resistance might encourage the audience to identify with her, but she ends up “paying” 

                                                           
4 A beleza da mulher como objeto e o espaço da tela se aglutinam; ela não é mais a portadora da culpa mas um 
produto perfeito, cujo corpo, estilizado e fragmentado por close-ups, é o conteúdo do filme e a beneficiária direta do 
olhar do espectador (tradução nossa). 
5 Entretanto, isso é mostrado para ser nada mais do que um sonho; ela não é apenas destruída ao final da narrativa 
(como resultado de sua própria teimosia), como sua versão de feminilidade é regulada por Winterbourne de modo 
que ela permaneça o objeto de seu olhar (tradução nossa).  
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for her crusade with her life – in other words, conforming to the stereotype of a femme fatale 
[…] Daisy Miller ends up being victimized by a patriarchal society”6 (RAW, 2006, p. 76 – grifo 
nosso).  
 Ambas as obras vitimizam a mulher que luta por emancipação, que transgride, que em 
suas atitudes e comportamentos opta pela autenticidade. Daisy Miller é mais um exemplo de 
condenação ao feminino que não segue as regras impostas pelo patriarcado e assume ser 
independente. Para esses autores, ainda não é permitido à mulher voz e autonomia, sendo 
relegado a ela o papel de objeto que incita e satisfaça o desejo masculino.  
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6 A resistência de Daisy poderia encorajar o público a se identificar com ela, mas ela termina “pagando” por sua 
cruzada (busca) com a sua vida – em outras palavras, conforme o estereótipo da mulher fatal. […] Daisy Miller 
termina sendo vitimizada pela sociedade patriarcal (tradução nossa). 
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HISTÓRIAS DE MENINOS HISTÓRIAS DE MENINOS HISTÓRIAS DE MENINOS HISTÓRIAS DE MENINOS 
AFEMINADOS: DIÁLOGOS COM AS AFEMINADOS: DIÁLOGOS COM AS AFEMINADOS: DIÁLOGOS COM AS AFEMINADOS: DIÁLOGOS COM AS 

PEDAGOGIAS CULTURAIS DA PEDAGOGIAS CULTURAIS DA PEDAGOGIAS CULTURAIS DA PEDAGOGIAS CULTURAIS DA 
SEXUALIDADESEXUALIDADESEXUALIDADESEXUALIDADE    

    
    

Samilo Takara (UEM) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Constituídas/os e constituintes de modos de ser, pensar e agir, as/os 
sujeitas/os que vivenciam o espaço escolar, o cinema, a literatura mantém ou 
modificam os discursos midiáticos, educacionais, políticos, culturais, sociais, 
éticos, estéticos e religiosos ao se posicionarem na ordem do discurso. Com 
base nas discussões que perpassam a construção da pesquisa em Estudos 
Culturais, problemáticas feministas e queer e os estudos foucaultianos denoto 
a seguinte problemática ser discutida nesta comunicação: As identidades gays, 
ao instabilizarem as certezas do espaço escolar, da vida social e da prática 
política de outros grupos culturais, propõem outras pedagogias culturais? 
Perpassando obras da literatura e do cinema, assumo a identidade sexual 
como uma potencialidade ao enfrentamento das certezas constituídas nas 
metanarrativas educacionais e proponho visibilizar o confronto entre a 
normalização sugerida pelas pedagogias culturais, com base nas questões 
subjetivas e objetivas propostas pela presença, pelos discursos e pela 
delicadeza dos meninos afeminados.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: educação; mídias; homossexualidades. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

Na convivência com os pais e as mães, na relação entre professor/a e aluno/a, nas 
brincadeiras no pátio entre colegas, nos programas televisivos, nos filmes, nas revistas, nos 
desenhos animados, nas músicas, nos sites de relacionamento, nas brincadeiras, nos 
brinquedos, nos jogos, no faz-de-conta e em outras situações do cotidiano, somos 
interpelados/as por discursos que apontam, indicam, definem, fornecem, explicitam, 
determinam o que é ser masculino e o que é ser feminino. 
 A construção das identidades de gênero é uma aprendizagem que se realiza nas 
relações de negociação com os significados dos processos, das práticas e das leituras de 
discursos que estão imersos nas significações das culturas. Produzidas histórica e 
espacialmente, as feminilidades e masculinidades são ensinadas e imbricam-se nas relações 
de poder-saber que constituem as sociedades. Interpelados pelos discursos da medicina, da 
psiquiatria, da religião, da ciência e dos artefatos midiáticos que os pulverizam, meninos e 
meninas são, a todo momento, adestrados, regulados, docilizados e seus corpos são sujeitados 
a regras de conduta. 
 Olhar para as questões referentes a gênero e sexualidade é uma perspectiva que 
oportuniza olhares para os modos de ser, pensar e agir e as práticas que instauram as 
normalidades e que denotam os desvios, os trejeitos, os gostos que foram marcados e 
significados na cultura como masculinos ou femininos e que pelo sexismo e pelo binarismo são 
ensinados como modos corretos de ser homem e de ser mulher. Docilizadora de corpos, a 
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escola precisa ser repensada neste contexto e, do mesmo modo, a formação docente, a gestão 
escolar, o currículo e as práticas pedagógicas – ações, intenções e produções da escola – 
devem ser colocadas sob rasura, sob interrogação, no intuito de constituir estratégias que 
contribuam para a formação de sujeitos que vislumbrem os modos de ser, pensar e agir como 
possibilidades e que machismo, sexismo e homofobia possam ser desarticulados no espaço da 
escola. 
 
 
CCCCulturas e narrativasulturas e narrativasulturas e narrativasulturas e narrativas: : : : discursos sobre os afeminadosdiscursos sobre os afeminadosdiscursos sobre os afeminadosdiscursos sobre os afeminados    

  
Euzebiozinho, personagem do conto Delicado de Nelson Rodrigues; Scot, menino que 

perdeu a mãe, figura de referência em sua organização e constituição dos modos de ser, pensar 
e agir, do filme Breakfast with Scot    (no Brasil, Uma família diferente), Guillaume, personagem 
autobiográfico do filme Les garçons et Guillaume, à table! (disponível no Brasil como Eu, 
mamãe e os meninos), que narra a história de um menino diferente do que a mãe esperava que 
é educado para ser uma menina. 

Em comum, os personagens tem a vivência de serem meninos afeminados. Giancarlo 
Cornejo (2012, p. 74) explicita que o “menino afeminado é um segredo nas vozes e 
pensamento gay [...]”. Sinônimo de desviante, de anormal e de abjeto, a feminilidade em 
sujeitos machos é problematizada, medicalizada, psicologizada, torna-se objeto/tema de 
estudo em áreas da ciência como problema a ser resolvido. A ideia de anormal, discutida por 
Miskolci (2003), ajuda a pensar os riscos que esses sujeitos denotam em uma sociedade 
centrada em padrões binários de gênero e sexualidade que oferecem discursos, práticas, 
processos e definições que fixam as potencialidade e possibilidades em machos-masculinos e 
fêmeas femininas. 

 
Desvio é um termo apreciativo e relacional, só pode ser aplicado quando se pressupõe o 
que é “reto”. O desvio é sempre relativo a uma das características do homem 
considerado padrão por nossa sociedade, ou seja, o homem branco, heterossexual e 
burguês. O desvio da raça branca o tornaria fraco segundo as teorias eugênicas e 
psiquiátricas, ou ainda infértil, como atesta o termo utilizado para se referir ao filho de 
um branco e um negro: mulato, diminutivo para o termo espanhol mulo, ou seja, a cria 
estéril de um cruzamento de égua com jumento. O desvio da heterossexualidade era 
visto como uma forma de insanidade ou degeneração sexual. Por fim, qualquer que 
fosse o desvio da normalidade, o indivíduo afastar-se-ia do padrão burguês e, portanto, 
da ordem social na qual ele tinha que se inserir (MISKOLCI, 2003, p. 113). 

 
Exemplo dessa problemática discutida pelo autor é a denominação de heterossexual na 

língua inglesa: straight. Na definição do Dicionário Michaelis1, a definição para heterossexual é 
também sinônimo de reta, de não usuário de drogas, de correto, honesto, direto, franco, entre 
outras significações. A homossexualidade, neste contexto, seria o desvio, o abjeto, aquele que é 
um problema a ser resolvido, o patológico, os anormais. Desse modo, a masculinidade é 
produzida por discursos de virilidade, de atividade, de potência e de diretividade que são 
características valorizadas nos meios sociais e que tem mantido o binário: masculino oposto à 
feminina. 

Este discurso também está incorporado nas relações homossexuais, homoafetivas, ou 
relações entre sujeitos do mesmo sexo, ou do mesmo gênero, criando estereótipos como bicha 
e bofe (GREEN, 2000; TREVISAN, 2000). Swain (2004) ao discutir sobre as identidades 
lesbianas traz à discussão as homossexualidades e suas visibilidades no cenário composto pelo 
machismo, sexismo e a homofobia. 

 

                                                           
1 http://michaelis.uol.com.br/moderno/ingles/index.php?lingua=ingles-portugues&palavra=straight 
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Este sexo-discurso produz desse modo corpos aos quais se atribui uma sexo-significação    
de forma binária e normatizadora, em torno da procriação e em sexualidades diversas 
que não cessam de se referir ao sexo “originário”, o reprodutor. A heterossexualidade 
compulsória aparece assim como um mecanismo regulador de práticas e definidor de 
papéis, restritos aos desenhos morfológicos e genitais, isto é, à correspondência exata 
entre sexo biológico/gênero social que o lesbianismo e a homossexualidade em geral 
desmentem (SWAIN, 2004, p. 77, grifos da autora). 

 
Afeminados, os meninos são instruídos nos grupos sociais a manterem-se de acordo 

com a norma, a buscar as referências masculinas, a desejar mulheres e a cumprir com os 
estabelecidos rituais de uma masculinidade hegemônica. Indicados ao armário, como discute 
Sedgwick (2007, p. 22), os meninos são marcados pela obrigação de produzir performances de 
gênero que estejam de acordo com a expectativa social, cultural, política, estética do que seria 
uma masculinidade hegemônica. Cornejo (2012) conta a exigência e o exercício dos/as 
professores/as, dos pais e das mães em dar conta de expurgar a feminilidade dos meninos, 
como se esta fosse sinônimo de descrédito para uma vivência social. 

 
Quase todos os meus professores me adoravam, mas me lembro que os que lecionavam 
Educação Física eram particularmente hostis a mim. Um desses professores falou com 
meu pai, porque estava preocupado comigo, e disse a ele que eu era muito afeminado, e 
que todos os meus colegas zombavam de mim. Meu pai, ao chegar em casa, me 
repreendeu, e não hesitou em me culpar pela hostilização sistemática pela qual eu 
passava no colégio. Quando este professor chamou meu pai para falar sobre o meu 
afeminamento, tornou-se inevitável e óbvia a patologização do meu corpo, como das 
minhas performances de gênero. O que não era tão óbvio é que, naquele momento, este 
jovem e atlético professor estava reconhecendo a sua própria impotência para modificar 
meu afeminamento, sua impotência para me fazer o homem que se supunha que eu 
deveria ser, e sua impotência para marcar claramente os limites entre ele e eu. Lembro-
me de que este não era um professor particularmente hostil a mim. De fato, sempre me 
convidava para fazer longas caminhadas, para fazer abdominais. Na verdade, era bem 
atencioso comigo. No entanto, eu recusava todos aqueles convites, não me deixava 
impressionar por todos os seus esforços, e certamente não lhe dava muita atenção 
(CORNEJO, 2012, p. 75-76). 

 
O que não atraia o autor, também não estava presente nas narrativas de Euzebiozinho, 

criado entre mulheres da família, aconchegado com as ternuras de uma feminilidade, que 
também foi construída historicamente e, marcada pelos elementos da cultura, forja as 
maneiras do ser mulher em padrões binários. Scot, que tinha como referência a mãe, também 
sofria com as exigências de um de seus pais adotivos, Eric, em assumir uma masculinidade. 
Para ser querido, para sentir-se aceito, pratica hóquei, porque o pai era um jogador famoso e 
que, sentia necessidade de esconder sua homossexualidade. 

Guillaume adorava a mãe. Via seus modos de ser e agir como exemplos a serem 
seguidos. Sua feminilidade era um problema, um risco, algo que não poderia ser confortável a 
um macho. Em seu quarto, enrolava-se em cobertores e prendia-os com um cinto, fazia 
vestidos, caricaturava sua mãe, criava estratégias para ser como ela. Essas referências de 
meninos afeminados não pré-dispõem uma homossexualidade. E, mesmo que este fosse o 
centro das representações de meninos afeminados, a sexualidade é um modo de desejar que 
não está a critérios de escolha, mas que faz parte do emaranhado discursivo, político, 
econômico, estético e ético que constituem as subjetividades. 

O objetivo deste texto é discutir as pedagogias de gênero e sexualidade que se 
inscrevem as narrativas, sem se aprofundar em descrições de cada um dos artefatos culturais 
citados. Apropriar-se dos discursos de meninos afeminados para problematizar as incitações do 
correto e do incorreto, da normalidade e do desvio que assolam os sujeitos e, a todo momento, 
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fazem a manutenção da vigília por uma normalidade que foi construída em padrões machistas, 
sexistas e homofóbicos. 

Reconhecendo as performances de gênero como práticas constituídas e constituidoras 
de sentidos, de modos de ser, de práticas sociais discursivas e não discursivas, vislumbro as 
relações de poder que são constituídas nessa trama de identidades de gênero. Foucault (1987; 
2006; 2009) trata das relações de vigília e punição que adestra corpos, trata dos 
poderes/saberes que engendram as práticas de discurso e dos modos de reverberação e 
rarefação que constituíram as verdades modernas e instauram práticas como corretas e 
incorretas. 

Aos meninos afeminados, sobra-lhes a recorrência ao armário, a disciplinaridade dos 
corpos masculinos, as broncas dos pais, os olhares de desprezo, de julgamento dos professores 
e das professoras, olhares de comiseração e de desprezo que denotam o que Miskolci (2012) 
discute como o abjeto, o desvio, o problema que as homossexualidades e as feminilidades em 
meninos atraem para si.  

 
Um “homem de verdade”, hoje percebo, era o que impunha seu poder aos outros e a si 
mesmo à custa de sua própria afetividade. Daí meu primo, desde o uso do uniforme 
[militar], ter deixado de ser carinhoso para adotar expressões de afetividade que sempre 
terminavam em pequenas torturas, como se um abraço ou um carinho entre homens 
tivesse que resultar em uma luta, um soco ou um machucado. Ele não era exceção, 
antes a regra em uma época em que meninos eram submetidos a uma pedagogia da 
masculinidade até se tornarem adultos, alguns, como ele, para sempre traumatizados 
pela recusa da afetividade que lhes era imposta, por uma (de)formação que os tornava 
incapazes de compreender as mulheres como iguais, tampouco de confiar em outros 
homens como confidentes de seus temores ou dores (MISKOLCI, 2012, p. 10-11). 

  
Essa experiência das pedagogias de masculinidade estão inseridas em diferentes 

espaços sociais. Para criar o macho, de acordo com essas performances, a tutela feita pelos 
sujeitos que se propõem a educar meninos e meninas é um movimento de oposição a gostos, a 
gestos, a práticas, a comportamentos, a criar focos de desejo e desvalorizar todo desvio 
possível desses focos. A experiência da sexualidade, assim como a experiência da escrita, 
discutida por Anzaldúa, pode ser encarada de outras formas de ser. Indico, neste texto, que a 
descoberta de si, as práticas de si tratadas por Foucault (1994) e por Larrosa (1994) educam 
os/as meninos/as para olharem para suas necessidades, encontrarem em suas vivências e 
experiências elementos de constituição das identidades – que não são estáveis, mas 
provisórias, possíveis – e que, a todo momento, podem ser negociadas, re-negociadas, 
colocadas em devir para que os modos de ser e agir estejam sob rasura, possam ser 
revisitados, diluam a fixidez de uma masculinidade e uma feminilidade que são instauradas 
como corretas na vivência social e cultural. É sobre isso, sobre a constituição das resistências 
como espaços de negociação entre os discursos oferecidos por educadores/as e os desejos, as 
intenções e as vontades que as técnicas de si sugerem o posicionamento, o reconhecimento 
dos indivíduos como sujeitos que negociam. 

 
Por que sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da complacência que me 
amedronta. Porque não tenho escolha. Porque devo manter vivo o espírito de minha 
revolta e a mim mesma também. Porque o mundo que crio na escrita compensa que o 
mundo real não me dá. No escrever coloco ordem no mundo, coloco nele uma alça para 
poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. Escrevo 
para registrar o que os outros apagam quando falo, para reescrever as histórias mal 
escritas sobre mim, sobre você. Para me tornar mais íntima comigo mesma e consigo. 
Para me descobrir, preservar-me, construir-me, alcançar autonomia. Para desfazer os 
mitos de que sou uma profetisa louca ou uma pobre alma sofredora. Para me convencer 
de que tenho valor e que o que tenho para dizer não é um monte de merda. Para 
mostrar que eu posso e que eu escreverei, sem me importar com as advertências 
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contrárias. Escreverei sobre o não dito, sem me importar com o suspiro de ultraje do 
censor e da audiência. Finalmente, escrevo porque tenho medo de escrever, mas tenho 
um medo maior de não escrever (ANZALDÚA, 2000, p. 232). 

 
O compromisso da escrita deste texto é o medo da fixação dos modos de ser que tenho 

ao deparar-me com as pedagogias da masculinidade. Assim como os personagens que apontei 
no início do texto, a feminilidade em minha constituição como sujeito sempre foi um incômodo 
que fragilizou e fortaleceu os meus modos de ser, pensar e agir. Considerado abjeto, estranho, 
recorri aos espaços acadêmicos para buscar a resistência. Como sobrevivemos a esta 
pedagogia que é punitiva, que é adestradora de corpos, como a feminilidade constitui-se como 
traço de minhas posições identitárias? Mais do que defender-se, como menino afeminado, 
busco outros elementos para pensar as identidades, as culturas e as sexualidades como 
espaços em disputa, que são constituídos nas relações saber-poder amplamente discutidas por 
Foucault (1988; 2009). 

Embasado pelas discussões dos cuidados de si e das vontades de verdade que se 
entrelaçam aos discursos de saber que constituem-se nas relações de poder, aponto os 
elementos que Foucault (1984, 1988) discute como questões referentes à sexualidade. Para o 
autor, o termo, que foi cunhado no início do século XIX denota os sistemas de organização, 
produção, manutenção e silenciamento que se produzem nas relações que denotam a 
sexualidade como elemento a ser conhecido. 

 
[...] o desenvolvimento dos campos de conhecimentos diversos (que cobriram tanto os 
mecanismos biológicos da reprodução como as variantes individuais ou sociais do 
comportamento); a instauração de um conjunto de regras e de normas, em parte 
tradicionais e em partes novas, e que se apoiam em instituições religiosas, judiciárias, 
pedagógicas e médicas; como também as mudanças no modo pelo qual os indivíduos 
são levados a dar sentido e valor à sua conduta, seus deveres, prazeres, sentimentos, 
sensações e sonhos (FOUCAULT, 1984, p. 10). 

 
Corpos que são produzidos, conduzidos, impregnados, marcados e selecionados nas 

relações sociais, culturais, políticas e econômicas. Envolvendo as áreas da vida que Foucault 
(1984) denota como necessárias para os gregos no cuidado de si – a economia (em que os 
sujeitos percebem os valores, os gastos, os investimentos, as faltas e os excessos que 
constituem como preocupações com a casa); a dietética (campo em que os gregos cuidavam 
da alimentação como prática de seleção de alimentos, horários que deveriam estar atrelados 
as práticas de exercícios e as formas de alimentar-se); e a erótica (campo dos prazeres, de 
obtenção do prazer e de regulação dos desejos por meio dos amores entre homem e mulher e o 
amor dos rapazes) – esses conhecimentos e exercícios pertencem as organizações sociais que 
instituem os “usos dos prazeres”, subtítulo da obra de Foucault (1984) para a análise da relação 
de administração dos sujeitos sobre as questões objetivas e subjetivas no cuidado de si. 

Os objetivos dos cuidados de si eram propostos com base no conhecimento de si, nos 
saberes produzidos nas relações do eu consigo. Esse ser-consigo é explicitado por Veiga-Neto 
(2007) como o terceiro domínio dos estudos foucaultianos – precedido pelos estudos 
arqueológicos na investigação das constituições dos saberes e dos estudos genealógicos que 
instauram discussões relativas as malhas que são produzidas nas relações de poder – e que 
culminam nas constituições dos modos de ver-se, narrar-se, discursar-se, julgar-se e dominar-se, 
como discute Larrosa (1994). 

 
A ética – a saber, essa relação de si para consigo mesmo, ou seja, como cada um se vê 
a si mesmo – só pode ser colocada em movimento como um dos “elementos” de uma 
ontologia que, por sua vez, já pressupõe que os outros dois eixos – do “ser-saber” e do 
“ser-poder” operando simultaneamente. Colocado no espaço projetado pelos três eixos, o 
sujeito é um produto, ao mesmo tempo, dos saberes, dos poderes e da ética. Mas como 
essa produção do sujeito não é mecânica, causal, não se pode pensar nos elementos 
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que constituem os três eixos operando independentemente entre si. Ao contrário, não só 
sempre atuam ao mesmo tempo como, ainda e principalmente, os constituintes de cada 
eixo se deslocam para os eixos vizinhos por meio do sujeito em constituição, o qual 
flutua no espaço definido pelo feixe de coordenadas que o projetam sobre os eixos 
(VEIGA-NETO, 2007, p. 82). 

 
O autor ao tratar desse terceiro eixo de pesquisa de Foucault (1984; 1988) também 

problematiza a pertinência desses estudos para o campo da Educação. Mesmo que o filósofo 
francês não tenha conseguido terminar a série de estudos que pretendia sobre os regimes do 
ser-consigo, pesquisadores/as tem buscado inserir nos campos de conhecimento sobre a 
Educação e a Pedagogia, elementos, processos e discussões que fomentam essa perspectiva. É 
neste eixo que inscrevo a pesquisa sobre meninos afeminados e as pedagogias da sexualidade 
que instauram formas de ser, pensar e agir, valorando determinados padrões de identidades de 
gênero e sexuais, mas que fragilizam a pluralidade das potencialidades de ser, pensar e agir, 
indicando condutas e selecionando padrões que legitimam a ideia de normalidade e 
anormalidade. 

Recorro às discussões feitas por Foucault (2014) para problematizar a ética que se 
constitui nas relações do sujeito consigo como uma “ética da resistência” (MOTTA, 2014, p. 
XIX). 

 
A resistência é o que se pode procurar no interior das relações de poder. Sem 
resistência, não há relação de poder. Caso contrário, tudo seria uma questão de 
obediência. No momento em que o sujeito se depara com a situação de “não fazer o que 
ele quer” deve recorrer a relação de poder. Aqui situa-se a resistência, que vem em 
primeiro lugar e fica superior a todas forças do processo, obrigando as relações de poder 
a mudar. Foucault considera o termo “resistência” a palavra mais importante, a palavra 
chave dessa dinâmica (MOTTA, 2014, p. XXXIII). 

 
Resistência como elemento da dinâmica das relações de poder, como espaço em 

disputa nos territórios do conhecimento científico e das problematizações políticas que inserem 
a subjetividade como elemento no processo de investigação e de formação de sujeitos na 
educação. Como destaca Louro (2007, p. 213) nenhuma escolha, nenhum procedimento de 
pesquisa é inocente. Mesmo sendo “[...] difícil, delicado, mas necessário”, “[...] o equilíbrio entre 
disposição política e militância [...]” faz parte das relações de constituição das práticas de 
formação de sujeitos. 

Cornejo (2012, p. 77) traz os elementos de “[...] dor, angústia, pânico (homossexual) [...]” 
são elementos que precisam ser problematizados, colocados em evidência, reverberados como 
elementos da pesquisa em Educação e nos Estudos Culturais. Essa marcação política é 
discutida por Hall (2003, p. 197) na inserção dos estudos feministas nos estudos culturais. No 
momento em que “[...] o feminismo arrombou a janela, todas as resistências, por mais 
insuspeitas que fossem, vieram à tona – o poder patriarcal plenamente instalado, que 
acreditara ter-se desautorizado a si próprio [...] o modo como o feminismo rompeu e 
interrompeu os estudos culturais”. Essa marcação política é o que Louro (2007, p. 214) explicita 
ao defender que “[...] os textos que escrevemos são constituintes do nosso processo de 
conhecer e de dar a conhecer”. 

Esse compromisso político e teórico-metodológico guia esta pesquisa e, outras, como as 
de Miskolci (2003, 2012), Louro (2012) e as de Michel Foucault (1984, 1988, 2014). É no 
compromisso pela analítica que os discursos, as práticas e os modos de ser, pensar e agir que 
as pesquisa que abarcam os estudos acerca das identidades de gênero e sexuais também 
apresentam elementos da subjetividade. É, pelo mesmo compromisso, que a pesquisa em 
Educação oportuniza questionamentos na formação docente, na atuação pedagógica, na 
didática e inscrevem elementos para olharmos a educação como mais um campo de disputas e 
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os discursos oferecidos pela literatura e pelo cinema como oportunidades para questionar as 
normas estabelecidas e vislumbrar resistências como formas de educação.  

 
Os conceitos de “sexo” e de “sexualidade” são conceitos intensos, sobrecarregados, 
“ardentes”, que colocam facilmente à sombra os conceitos que se avizinham. É a razão 
pela qual eu gostaria de destacar que a sexualidade é aqui somente um exemplo de um 
problema geral que pesquiso há mais de 15 anos e que me persegue a mais de 15 anos. 
É o problema que determina quase todos os meus livros: como, nas sociedades 
ocidentais, a produção de discursos carregados (pelo menos por um tempo determinado) 
de um valor de verdade está ligada aos diferentes mecanismos e instituições do poder? 
(FOUCAULT, 2014, p. 12). 

 
É inscrita na questão do autor que as análises de Louro (1997) sobre a escola como 

espaço que produz desigualdades, diferenças e opressões que oferecem oportunidades para 
aprendermos com os discursos que não estão na educação formal, mas que estão nas 
propagandas, nos filmes, nos livros, nas convivências e que educam os sujeitos sobre os modos 
de ser masculino e feminino. São as vivências que não foram possíveis, mas que Euzebiozinho, 
de Nelson Rodrigues, Scot, Guillaume e outros/as desviantes sugerem as resistências, os 
incômodos e os anseios que restituem as disputas como práticas que reconhecem os riscos, os 
anseios e as potencialidades de aprendizagem nos discursos extraescolares, que inscrevem as 
pedagogias culturais, assim como as pedagogias da sexualidade. Como explicam Wagner e 
Sommer (2007, p. 2), “[...] considerar a mídia e a cultura por ela produzida como uma das 
instâncias sociais centralmente implicadas na produção de identidades sociais e subjetividades 
em nosso tempo”. Desse modo, os autores explicam que 

   
A noção de pedagogia cultural possibilita considerar como educativos a mídia impressa, 
programas de televisão, filmes, desenhos animados, museus, publicidade... Educativos 
porque nos ensinam determinadas formas de ser, de se ver, de pensar e agir sobre as 
coisas e sobre os outros. Educativos porque tais produções e artefatos culturais, ao 
colocarem em circulação determinadas representações (seja de que natureza for), vão 
se constituindo como materiais a partir dos quais as crianças, jovens e adultos vão 
construindo suas identidades de classe, de gênero, de sexualidade, de etnia. Através de 
tais representações, as crianças e jovens vão internalizando valores e formas muito 
específicas de se pensar o social, o individual, o público, o privado. A rigor trata-se de 
pedagogias que operam pela sedução, que colonizam o desejo, que capturam indivíduos 
e produzem formas padronizadas de sujeito (WAGNER; SOMMER, 2007, p. 2). 

 
Sabat (2001) traz essas pedagogias culturais como elementos constitutivos da 

aprendizagem e, que estão disponíveis, são acessados, estão no processo da disputa, na 
constituição do desejo, dos modos de ser e das práticas sociais. As mídias são possíveis 
marcações em que aprendemos como pensar e agir. Seus conteúdos, as edições, os horários, 
as pautas, as reportagens, as publicidades, os filmes e outros elementos dessa cultura da mídia 
são territórios que em os sujeitos inscrevem as disputas, colocam-se e assinalam os elementos 
em disputa: subjetividade, identidade, objetividade, relações de poder, resistências e as práticas 
de si. “A questão das identidades emerge em meio a processos de desigualdade, produzidos a 
partir de diferenças. Emerge quando grupos sociais não se reconhecem como iguais. Das 
identidades culturais, importam-me aqui, particularmente, as identidades de gênero e as 
identidades sexuais” (SABAT, 2001, p. 15). 

As negociações, os processos de recepção e a emissão – endereçada pelos produtores, 
editores, profissionais da comunicação – colocam em movimento as pedagogias culturais. 
Educação, espetáculo, intimidade, política, cultura, ética, estética e outros elementos da vida 
humana são produzidos, organizados no discurso, elencados segundo critérios de 
hierarquização e de formulação de conhecimentos. O jornalismo, a publicidade, as relações 
públicas, as assessorias de imprensa, os produtos, os serviços, conteúdos e formatos 
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disponíveis nos muitos suportes midiáticos incitam maneiras de pensar e agir: definem as 
feminilidades, as masculinidades, as normalizações e fragilizam o desejo, o prazer e as 
questões subjetivas que estão inscritas como anormais ou desviantes (MISKOLCI, 2003, 2012; 
LOURO, 2007; GOMES, 2003). 

 
  

E E E E o que acontece aos meninos afeminados?o que acontece aos meninos afeminados?o que acontece aos meninos afeminados?o que acontece aos meninos afeminados?    
 
Cornejo (2012, p. 77) conta para a mãe que gosta de meninos, sofre com essa questão, 

pede-lhe ajuda. Sua descrição sobre essa cena é que “Essa pode ser vista como a cena em que 
saio do armário, mas me recuso a chama-la e pensa-la assim. [...] O pedido ou súplica que fiz à 
minha mãe não foi que me ajudasse a sair do armário, mas que o fizesse mais habitável para 
mim. Eu não saí do armário. Na verdade, ela entrou nele” (CORNEJO, 2012, p. 77). 

Assim como o menino afeminado, sua mãe também era patologizada, colocada sob 
análise, avaliada. Sua independência financeira, sua maneira de lidar com o mundo era vista 
como o problema pela afeminação do menino. “Não era só meu gênero aquele a ser 
disciplinado, o dela também o era” (CORNEJO, 2012, p. 80). A vontade de saber que patologiza 
os meninos afeminados tornou-se uma maneira de encontrar culpados para os modos de ser, 
de pensar e de agir. A súplica dos meninos afeminados é por buscar seu lugar no mundo, 
encontrar um modo de vivenciar sua sexualidade – seja ela heterossexual, bissexual ou 
homossexual – está sempre sobre suspeita. O afeminado é um problema a ser resolvido. 
Guillaume descobre-se heterossexual e enfrenta os estereótipos que haviam sido base para a 
formação de seus modos de ser, pensar e agir. Ele se apaixona por uma mulher. Imprevisível. 

Scot, depois de colocado sob vigília para não assumir sua feminilidade, as marcas que 
trazia consigo da mãe, consegue o respeito e o carinho dos pais adotivos. A luta por ele, 
também é vista como uma luta pelos modos de ser outro e de viver de outras maneiras. 
Euzébiozinho que sofreu para conseguir adequar-se as ideias de masculinos que lhe foram 
cobradas, não aguentou, não resistiu e suicidou-se no vestido da noiva arranjada e com um 
bilhete em que estava escrito que queria ser enterrado daquele jeito. 

As narrativas que apresentam os meninos afeminados em artefatos culturais midiáticos 
oportunizam vislumbrar as angústias, as ansiedades, os sofrimentos, as incertezas e as 
inseguranças que os sujeitos têm em instâncias sociais como as escolas, as empresas e em 
espaços de socialização. Alimentados pelas piadas maldosas, pelo bullying, pela prática de 
desmerecimento e desvalorização de seus trejeitos, gostos, práticas e encantos, os meninos 
afeminados são ensinados que são errados, são abjetos, estranhos e que tudo que produzem 
não condiz com o que deveria ser feito. Primorosos, descuidados, ou mesmo sonhadores, esses 
meninos sofrem com a fúria de um machismo que se apresenta nas figuras dos pais, das mães, 
dos tios, dos professores, das professoras, dos alunos e das alunas que dividem o espaço social 
e a escola com eles. 

 
Na perspectiva queer, as identidades socialmente prescritas são uma forma de 
disciplinamento social, de controle, de normalização [...] o ensino escolar participa e é 
um dos principais instrumentos de normalização, uma verdadeira tecnologia de criar 
pessoas “normais”, leia-se, disciplinadas, controladas e compulsoriamente levadas a 
serem como a sociedade as quer. Em outras palavras, a escola pune e persegue aqueles 
e aquelas que escapam ao controle, marca-os como estranhos, “anormais”, indesejáveis 
(MISKOLCI, 2012, p. 19). 

 
Entre os muros da escola e de outras instituições disciplinares, meninos e meninas são 

ensinados sobre o que é correto e o que é incorreto sobre as identidades de gênero. Indicados a 
cumprir com determinados critérios hegemônicos que definem o que é ser feminina e o que é 
ser masculino, meninos e meninas precisam cumprir com práticas, brincadeiras, rituais, jogos, 
brinquedos, comportamentos, atitudes, gírias, desejos e aversões que estão entre o que eles 
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entendem como seu e o que os/as outros/as dizem, determinam, afirmam, apresentam como 
ideais de masculinidade e feminilidade a serem seguidos. 

Essas marcações sobre os modos de ser, pensar e agir estão suscitados por relações 
entre saber-poder marcadas pelas dinâmicas dos jogos de veridicção, que como ressalta 
Foucault (1994, p. 783), as proibições sexuais – e também relacionadas as identidades de 
gênero “estão sempre ligadas à obrigação de dizer a verdade sobre o si”. É nessa dinâmica 
produtiva do saber-poder que vislumbra-se as disciplinas constituindo-se como potenciais para 
conhecer e dar a conhecer-se o humano por meio da ciência e dos discursos de regulação dos 
sujeitos. 
 Ver-se nas demarcações entre limites e possibilidades da racionalidade e dos desvios 
possíveis desse racional é perceber a experiência de si “[...] em uma constituição, em sua 
singularidade e em sua contingência, a partir de uma arqueologia das problematizações e de 
uma pedagogia das práticas de si” (LARROSA, 1994, p. 43). Os meninos afeminados são 
sujeitos que estão sob o adestramento do processo de escolarização, estão sob os efeitos da 
função da família como normalizadora e promulgadora de normas, são atingidos pela 
constituição da ideia de normalidade. E como escapam? De que modo as pedagogias das 
sexualidades oferecem outras expressões e resistências as normalizações das instituições e a 
organização de outros modos de ser? 
 

O sujeito pedagógico ou, se quisermos, a produção pedagógica do sujeito, já não é 
analisada apenas do ponto de vista da “objetivação”, mas também e fundamentalmente 
do ponto de vista da “subjetivação”. Isto é, do ponto de vista de como as práticas 
pedagógicas constituem e medeiam certas relações determinadas da pessoa consigo 
mesma. Aqui os sujeitos não são posicionados como objetos silenciosos, mas como 
sujeitos falantes; não como objetos examinados, mas como sujeitos confessantes; não 
em relação a uma verdade sobre si mesmos que é imposta de fora, mas em relação a 
uma verdade sobre si mesmos que eles mesmos devem contribuir ativamente para 
produzir (LARROSA, 1994, p. 54-55). 

 
 Vislumbrar aspectos discursivos e não discursivos da produção de subjetividades e 
objetividades que estão sob disputa é também uma forma de perceber como as identidades de 
gênero e sexuais são, a todo momento, negociadas, resistidas, submetidas à análise e, que as 
posições de sujeitos são provisórias, possíveis e fragmentadas. Uma ciência e uma pedagogia 
que se coloquem sob o aspecto da constituição da leitura e da interpretação do mundo como 
possíveis formas de apropriação, também precisa atrelar-se a recepção e a negociação com as 
significações dos discursos midiáticos. Resistentes, os sujeitos da diferença escapam, 
desestruturam, rompem com a normalidade e propõem outras potencialidades que fragilizam a 
noção de sujeito condicionado ou, mesmo, de sujeito autônomo. Nas relações de poder, a 
disputa configura-se embasada na resistência, como denota Foucault (2014). 
 
 
CCCConsideraçonsideraçonsideraçonsiderações finaisões finaisões finaisões finais    
 
 Efeitos da biologia, da produção e da linguagem, os resistentes meninos afeminados 
produzem-se nas relações consigo e com os outros. Mesmo patologizados, adestrados, 
marcados pelas normas, escapam de forma graciosa às imposições de modos de ser, pensar e 
agir. Menos que isso, os sujeitos recuam, colocam-se sob a forma da diferença como prática e 
da prática da diferença como um processo de conhecimento de si. A experiência da confissão 
coloca-os sob rasura, mobiliza-os, movimenta-os. Esses discursos imersos nas práticas 
culturais, nas relações sociais, nas trocas econômicas, nas redes e nos artefatos oferecem 
modos de resistir, de vislumbrar perspectivas e de interrogar os efeitos produtivos da verdade. 
 Ser, não ser, ou mesmo estar afeminado na sociedade produzida em idealização de 
macho como masculino é uma forma de questionar a educação como prática reguladora e 
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discutir a negociação das significações, as experiências, as vivências e os discursos como 
elementos da disputa que constitui o outro e o eu como sujeitos da significação. Instáveis, os 
meninos afeminados oferecem essa qualidade as verdades e colocam sob rasura as certezas 
que constituíram a pedagogia institucionalizada como promessa de uma educação reguladora. 
A educação está em disputa.    
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Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Este artigo apresenta questões ligadas à Literatura, enquanto 
engenharia de palavras, e à Literatura Infantil, relacionada à infância. Esses 
artefatos culturais interferem na formação dos indivíduos de uma sociedade, 
pelo fato de apresentarem questões ligadas à cultura, bem como modos de 
agir e se comportar. A maneira com a qual a Literatura Infantil é conduzida ou 
exposta a uma criança pode fazer com que a mesma ame-a ou tenha aversão 
a esse material e/ou ao ato de ler. Com isso, o objetivo maior deste trabalho é 
analisar o conceito de Literatura e Literatura Infantil, bem como a maneira que 
ela vem sendo utilizada no contexto escolar. Priorizamos a Literatura Infantil 
brasileira, haja vista queremos entender a contextualização em nosso país. 
Não pretendemos esgotar o tema, mas nos aproximar do mesmo, propondo 
uma análise crítica sobre esse artefato cultural. Vemos a Literatura Infantil 
enquanto material que pode auxiliar o trabalho de professores/as, porém é 
necessário certo cuidado no momento de escolhê-la, pois a criança em contato 
com esse material está em constante formação e desenvolvimento, sendo 
necessário que o/a docente opte por uma Literatura sem preconceitos e 
inverdades, priorizando a pluralidade cultural e o reconhecimento das 
diferenças. O embasamento teórico está fundamentado em autores/as como 
Abramovich, Cadermatori, Zilberman, Soares, Meireles, Cervera.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: literatura infantil; educação; formação. 

 
 
1. 1. 1. 1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

Este artigo apresenta questões ligadas à Literatura (Literatura como engenharia de 
palavras, produtora de sentidos, relacionada com a escrita) e, também, Literatura Infantil 
(relação com a infância e seu conceito, relação com as crianças etc.). O ato da leitura, ou de 
ouvir histórias, é primordial para que nos tornemos pessoas críticas, ou seja, para que façamos 
uma leitura da sociedade de uma forma que percebamos suas ambivalências, processos de 
subversão e exclusões. Desse modo, acreditamos ser importante realizar um estudo acerca do 
tema que acompanha a vida da maioria das pessoas desde a sua inserção no mundo.  

No entanto, esse processo não se dá de forma equânime a todos os públicos. E quanto 
aos/às analfabetos/as? Abramovich (1997, p. 22) acredita que “[...] ouvir histórias não é uma 
questão que se restrinja a ser alfabetizado ou não [...]. Afinal, adultos também adoram ouvir 
uma boa história, passar noites contando causos, horas contando histórias pelo telefone”. 
Nesse mesmo sentido, Meireles (1984, p. 19) discorre que “[...] os iletrados possuem a sua 
Literatura. Os povos primitivos [...] alheios às disciplinas de ler e escrever, nem por isso deixam 
de compor seus cânticos, suas lendas”. Dessa forma, a Literatura não pode se resumir, de 
forma alguma, a um elemento presente no cotidiano de indivíduos de pouca idade, nem 
                                                           
1 Este trabalho é baseado em uma seção de nossa dissertação de mestrado OLIVEIRA (2013). 
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mesmo aos indivíduos que são alfabetizadores, ao passo que nestes e naqueles, ocupa posição 
primordial no desenvolvimento de seu imaginário.  

Acreditamos que o primeiro contato de leitura “formal” que a maioria das pessoas tem, 
é feito por meio da Literatura Infantil2. Utilizamos o termo “formal” para nos remetermos à 
leitura regrada, com diferenciações entre letras, com junção de sílabas etc. Preocupados com a 
dimensão da Literatura Infantil, procuramos efetuar uma discussão capaz de suscitar algumas 
de suas problemáticas. Pensamos que por ser um dos modos que a criança se insere no mundo 
da leitura, a Literatura Infantil merece a nossa atenção, isso porque da forma com a qual é 
conduzida, pode levar uma criança a amar o ato de ler, ou simplesmente abominá-lo. 

Aqui discutimos algumas questões que estão relacionadas à Literatura Infantil, que são: 
o que significa Literatura? E Literatura Infantil? Como esta última é utilizada na escola? As 
crianças são ensinadas a entrar nesse mundo que pode juntar ao real, o mundo da fantasia? 
Lembramos, também, que priorizamos a Literatura Infantil brasileira, visto que este trabalho 
tem como objeto de análise as relações e práticas escolares que vêm acontecendo em nosso 
país.  

Para isso, a priori, realizamos alguns levantamentos bibliográficos não para esgotar as 
possibilidades de estudo desse tema, mas sim para aproximar mais desse universo que 
configurará nosso objeto de estudo. Não pretendemos, de forma alguma, proporcionar 
respostas às questões expostas ou tratá-las de forma acabada. Visamos, pelo contrário, a 
proposição de um olhar disposto à análise crítica, voltado à forma com que elas estão 
organizadas.   

Utilizamos ideias e metodologias de autores/autoras que veem a Literatura e Literatura 
Infantil como um instrumental para o pensamento que ajuda os homens e as mulheres no 
relato e na partilha de suas experiências, bem como auxilia o trabalho dos/as professores/as. 
Essa utilização se dá pelo fato de concordarmos com as ideias desses/as autores/as, são 
eles/as: Abramovich (1997), Cadermatori (1986), Zilberman (1985; 2008), Soares (2001), 
Meireles (1984), Cervera (1991), dentre outros/as.  

 
 

2. 2. 2. 2. O que é, afinal, Literatura?O que é, afinal, Literatura?O que é, afinal, Literatura?O que é, afinal, Literatura?    
 
Antes de adentrarmos no tema Literatura Infantil, temos que entender o que é 

Literatura. Para o desenvolvimento de nosso estudo, defendemos que a Literatura Infantil é 
uma “ramificação” da Literatura geral. Entre os/as autores/as que embasam teoricamente este 
trabalho, iniciamos com as ideias de Souza (2010, p. 09). A autora nos aponta que, “[...] 
literatura é, antes de tudo, engenharia de palavras. [...] Ela nasce da necessidade de os homens 
[e as mulheres], desde as origens, registrarem e compartilharem suas experiências, fantasias e, 
mais do que isso, valores e ensinamentos, transmitindo-os para as gerações vindouras”. 

Para Souza (2010), a Literatura surgiu muito antes dos códigos escritos serem 
desenvolvidos. A Literatura, então, não é algo que surgiu no século XXI. Mas, é um material 
riquíssimo que nasceu há muito tempo, com o objetivo de comunhão, no sentido da palavra: 
tornar comum, ou seja, a Literatura serviu, e ainda serve, para socializar com as futuras 
gerações os seus valores, ensinamentos e conhecimentos. Vale ressaltar, também, que Desse 
modo, esse artefato surge por meio dos contos orais.  

Outra discussão que achamos interessante acerca da Literatura e que completa a ideia 
anterior, é a que Zilberman (2008, p. 07) faz em Teoria da Literatura I. A autora infere que “[...] 
o termo Literatura provém de littera, “letra”, em latim, o que assinala sua relação com a 
escrita”, podendo ser relacionada à imprensa ou arte de escrever. Estendendo suas 
contribuições, Zilberman (2008, p. 08, grifos do original) afirma que  

                                                           
2 Por conta do objetivo do presente trabalho utilizaremos o termo genérico “Literatura Infantil” para nos referimos às 
obras destinadas aos/às não adultos/as, para que não tenhamos que delimitar “Literatura Infantil”, “Literatura 
Infanto-juvenil” ou “Literatura Juvenil”.  
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[...] os primeiros produtos literários do Ocidente, como a Ilíada e a Odisséia, poemas 
épicos atribuídos a Homero e que circularam na Grécia desde o século VIII a. C., foram 
difundidos oralmente, declamados em ocasiões festivas por profissionais chamados de 
rapsodos ou aedos. O mesmo ocorreu na Idade Média, quando foram elaboradas 
epopeias como a Canção de Rolando ou o Poema do Cid, cujos autores são 
desconhecidos. 

  
Com isso, percebemos, em primeira instância, que para Zilberman (2008), a Literatura 

tem relação com a escrita e, depois, ela surgiu como conotação oral. Preferimos, então, aos 
referir à Literatura, buscar os materiais orais e escritos por conta da importância da oralidade 
no surgimento das construções literárias para, desse modo, não deixar excluída nenhuma 
elaboração literária neste estudo. 

Para darmos mais corpo às nossas discussões, concordamos com Meireles (1984, p. 
19) quando diz que “[...] Literatura [...] não abrange, apenas, o que se encontra escrito, se bem 
que essa pareça a maneira mais fácil de reconhecê-la, talvez pela associação que se estabelece 
entre “literatura” e “letras””. Com isso, reiteramos que as vias orais também designam o 
fenômeno literário. Nesse sentido, ainda traz para discussão o fato de que  

 
[...] o negro [e a negra] na sua choça, o índio [e a índica] na sua aldeia [...] o príncipe [e a 
princesa] em seu palácio, o camponês [e a camponesa] à sua mesa, o homem [e a 
mulher] da cidade em sua casa, aqui, ali, por toda parte, desde que o mundo é mundo, 
estão contando uns aos outros [e umas às outras] o que ouviram contar, o que lhes vêm 
de longe, o que serviu a seus antepassados [e suas antepassadas], o que vai servir a 
seus netos [e suas netas], nesta marcha da vida (MEIRELES, 1984, p. 48-49). 

 
Em outras palavras, desde sempre o ato de contar, reproduzir, expor as histórias, lendas, 

contos, fábulas, existiu. Nos diversos lugares e nas diversas épocas, os/as mais velhos/as 
sempre ensinaram por meio das anunciações orais. Desse modo, houve – e ainda há – a 
propagação dos valores, costumes, ensinamentos de determinados grupos sociais. Vale 
ressaltar que a imprensa não inutilizou os/as narradores/as, “[...] por toda parte ele [e ela] se 
mantém, e a cada instante reaparece, por discreta que seja a atuação” (MEIRELES, 1984, p. 
49). Como exemplos, citamos as canções cantadas ao lado dos berços para o/a filho/a 
pequeno/a; as histórias que os/as avôs/avós contam aos/às seus/suas netos/as; nas 
parlendas etc.  

Abramovich (1997) faz uma relação entre Literatura e Histórias e as utiliza como 
sinônimos. Destacamos um excerto muito pertinente com os nossos estudos, quando a autora 
aponta que “[...] é através duma história que se podem descobrir outros lugares, outros tempos, 
outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra ótica... É ficar sabendo História, Geografia, 
Filosofia, Política, Sociologia, sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar que 
tem cara de aula” (ABRAMOVICH, 1997, p. 17). Ainda fica evidente a ideia de que se a 
Literatura tiver cara de aula, deixa de ser literatura, deixa de ser prazer e passa a ser Didática, 
que é outro departamento.   

Abramovich (1997, p. 100) ainda aponta alguns cuidados que o/a escritor/a deve tomar 
ao produzir Literatura. Desde o assunto escolhido até as falas dos/as personagens, tudo deve 
ser muito bem pensado e articulado de modo a não transmitir preconceitos, inverdades. 
Comungamos de suas ideias ao denotar que, 

 
[...] o assunto tem que ser importante, mobilizador, verdadeiro para o autor, para que o 
trate de modo inteiro, digno... Senão vira uma grande bobagem, pois o preconceito surge 
nas entrelinhas, a não-convicção do escritor se flagra num parágrafo ou capítulo inteiro, 
se desmente pela boca duma personagem, se percebe o mal-estar do autor 
(ABRAMOVICH, 1997, p. 100). 
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Assim, inferimos que o/a escritor/a deve estar seguro/a do assunto ao qual vai discutir, 
para não se expor em constrangimento diante dos/as leitores/as. Abramovich (1997, p. 100) 
ainda acrescenta que muitas vezes um/a autor/a aborda “[...] um tema contemporâneo, mas 
de modo antigo, mofado, boboca [...]”, de modo que este/a mesmo/a escritor/a “se violentou e 
não esclareceu nenhum leitor [e nenhuma leitora]” (ABRAMOVICH, 1997, p. 100). Torna-se 
necessário, então, que o/a autor/a, independente do tema escolhido, trabalhe com segurança e 
de modo atual.  

Desse modo, destacamos que ao longo da história, a Literatura fora usada para inserir 
os sujeitos na sociedade, de forma a apresentá-los uma dada realidade. Nesse sentido, 
Abramovich (1997) ajuda a pensar sobre a necessidade de uma abordagem fidedigna da 
Literatura, ressaltando as ideologias que permearam as sociedades, e não apenas um conto 
neutro e de caráter linear. É responsabilidade do/a autor/a a identificação dos traços 
ideológicos e idiossincráticos que embasam esses saberes, os quais devem estar presentes, 
indiscutivelmente, em suas práticas cotidianas. 

Argüello (2005, p. 76) discute que a Literatura “[...] é uma das diversas roupagens que 
vestem as práticas pelas quais os sujeitos são interpelados, é discurso e ao mesmo tempo é 
criatura do discurso”, a autora ainda continua assegurando que acaba “[...] exercendo uma 
função reguladora pelas representações nela existentes, sendo ao mesmo tempo regulada 
pelos discursos que se pretendem hegemônicos”. Entendemos, então, que a Literatura sempre 
apresentará um discurso, não sendo, nunca, neutra ou imparcial. Ela é, no entanto, uma via de 
mão dupla: pode regular as práticas sociais – no momento em que apresenta atitudes, práticas, 
normativas, conceitos –, bem como pode ser regulada por essa mesma sociedade (no 
momento de sua elaboração por um determinado sujeito). Nesse sentido, Silva (2000, p. 43) 
discute que o termo discurso nas abordagens pós-estruturalistas é utilizado “[...] para mostrar o 
caráter produtivo da linguagem na construção da cultura e da sociedade”. Fica evidente a 
importância da linguagem – e a Literatura é uma linguagem – na construção dos modos de 
vivência de determinada sociedade e cultura. A Literatura é linguagem, “produto de uma 
determinada época, que exprime valores e representações da experiência humana, ao tempo 
que contribui para produzir os discursos que criam tais valores e representações. Cada época 
produziu um determinado tipo de literatura” (ARGÜELLO, 2005, p. 77).  

Interessante destacar que a Literatura produz efeitos e significados a tudo que 
apresenta (personagens, lugares, período de tempo, estereótipos etc.). Assim, ela “[...] é um 
veículo de linguagem, onde se realizam exercícios de poder ao atribuir sentido e significado, 
com isso ela contribui na fabricação de identidades, posicionando os sujeitos em diferentes e 
desiguais lugares sociais” (ARGÜELLO, 2005, p. 79). Logo, toda Literatura apresenta uma 
ideologia. E essa ideologia pode ser vista, para Machado (1999) como os valores e as 
representações culturais sobre pessoas, etnia, dentre outras categorias de identidades, que a 
Literatura ajuda a difundir e expandir. Para Machado (1999) não existem obras sem 
posicionamento ideológico.  

Machado (1999) afirma que esse posicionamento ideológico sempre aparecerá em uma 
obra pelo fato de que a neutralidade não é possível na Literatura. Esta, por sua vez, muitas 
vezes, tenta impor os modelos hegemônicos; aqueles que a sociedade quer instituir para 
exercer controle sobre as suas populações. Dessa forma, entendemos que todo e qualquer texto 
é composto por marcas de Gênero, Sexualidades, Etnia, Classe Social etc. Visto que o/a autor/a 
de qualquer Literatura traz consigo marcas vivenciadas, que são, quase sempre, registradas, 
mesmo nas entrelinhas, na produção literária. Nesta mesma linha de pensamento, Coutinho 
(1978, p. 09, grifos nossos) discute que,  

 
[...] a Literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real, é a realidade recriada 
através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as formas que são 
os gêneros e com os quais ela toma corpo e nova realidade. Passa, então, a viver outra 
vida, autônoma, independente do autor e da experiência de realidade de onde proveio.  
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Assim, mesmo quando a imaginação do/a autor/a é bem desenvolvida e este/a 
consegue fazer a Literatura “[...] viver outra vida” (COUTINHO, 1978, p. 09), essa produção 
literária é marcada por “[...] ciência ou pela história ou pelo social” (COUTINHO, 1978, p. 09). 
Logo há, sempre, marcas impostas e registradas nas literaturas que circulam – e nas que não 
circulam também – entre os/as leitores/as e apreciadores/as [ou não] destes materiais.   

    
    

3. 3. 3. 3. O caráter infantil da LiteraturaO caráter infantil da LiteraturaO caráter infantil da LiteraturaO caráter infantil da Literatura    
 
Após essa apresentação do caráter da Literatura, fazemos agora uma discussão que 

perpassa sobre o mundo da Literatura Infantil. Pensamos que essa Literatura é um material 
produzido para as crianças utilizarem, ou que são elaborados pelas próprias crianças, também 
ainda imaginar que são histórias construídas sobre as crianças. Então, o que é Literatura 
Infantil?  

Para Cadermatori (1986, p. 21), “[...] quando se fala em literatura infantil, através do 
adjetivo, particulariza-se a questão dessa literatura em função do destinatário estipulado: a 
criança”. Concordamos com sua ideia pelo fato de entendermos a Literatura Infantil como um 
material destinado às crianças, ou seja, é algo escrito para elas e lido por elas também (mesmo 
sabendo que alguns/mas adultos/as também leem esse tipo de material). 

Acreditamos ser interessante lembrar que, para existir a Literatura Infantil, precisa 
existir o conceito de infância. Ariès (1978) narrou, em seu livro intitulado História Social da 
Criança e da Família, um perfil das particularidades da infância a partir do século XII, no que diz 
respeito ao sentimento sobre a infância, seu comportamento no meio social da época e suas 
relações com a família e os/as adultos/as.  

Ariès (1978, p. 50) assinala que “[...] até por volta do século XII, a arte medieval 
desconhecia a infância ou não tentava representá-la [...] é provável que não houvesse lugar para 
a infância nesse mundo”. Com tal afirmação, é evidente que nem sempre houve a noção de 
infância, permitindo compreender que sem essa concepção não haveria Literatura Infantil. O 
autor ainda aponta que “[...] no mundo das fórmulas românticas, e até o fim do século XIII, não 
existem crianças caracterizadas por uma expressão particular, e sim homens [e mulheres] de 
tamanho reduzido” (ARIÈS, 1978, p. 51). Nesta época – antes do século XIII – as crianças eram 
representadas por homens ou mulheres em tamanhos menores, ou seja, as características de 
um/a infante eram as mesmas de um/a adulto/a, exceto pela estatura. Nesse mesmo sentido, 
“[...] os homens [e as mulheres] dos séculos X-XI não se detinham diante da imagem da 
infância, que esta não tinha para eles interesse, nem mesmo realidade” (ARIÈS, 1978, p. 52). A 
partir do século XIII é possível perceber mudança nos pensamentos em relação às crianças. 
Nesse século surgiram “[...] alguns tipos de crianças um pouco mais próximos do sentimento 
moderno” (ARIÈS, 1978, p. 52). Ariès (1978, p. 52-53) aponta o surgimento da ideia de infância 
com o aparecimento de algumas representações, como, por exemplo, o anjo “representado sob 
a aparência de um rapaz muito jovem, de um jovem adolescente [...] Era a idade das crianças 
mais ou menos grandes [...]”, o segundo tipo de criança seria o modelo e o ancestral de todas 
as crianças pequenas da história da arte: “[...] o menino Jesus [...]. Um terceiro tipo de criança 
apareceu na fase gótica: a criança nua”. Nesses três momentos percebemos o aparecimento, 
aos poucos, da figura da criança. Essa figura passa por modificações, tornando-se diferente das 
representações dos adultos, ou seja, suas particularidades começam a entrar em cena. 

Ariès (1978, p. 65) pontua que o século XVII foi um dos mais importantes para a 
representação da criança. Foi um século que houve considerável “evolução dos temas da 
primeira infância”. Foi nessa época, também, que “[...] os retratos de crianças sozinhas se 
tornaram numerosos e comuns. [...] os retratos de família muito mais antigos, tenderam a se 
organizar em torno da criança, que se tornou o centro da composição”. Como forma de dar uma 
visão geral, Ariès (1978, p. 65) escreve que,  
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[...] foi na segunda metade do século XVII que a nudez se tornou uma convenção rigorosa 
nos retratos de crianças. A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e 
sua evolução pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos séculos XV 
e XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se particularmente numerosos e 
significativos a partir do fim do século XVI e durante o século XVII.   

 
A partir do século XVII a preocupação da infância passou a tomar novos rumos. É 

interessante perceber que as preocupações morais e psicológicas começam a ganhar espaços 
nas discussões da época. “Entre os moralistas e os educadores do século XVII [...] inspirou a 
educação até o século XX” (ARIÈS, 1978, p. 162), as particularidades de infância e sua 
percepção “[...] não se exprimia mais através da distração e da brincadeira, mas através do 
interesse psicológico e da preocupação moral” (ARIÈS, 1978, p. 162). O sentimento de infância, 
de preocupação com a educação moral e pedagógica das crianças, o seu comportamento no 
meio social, são ideias que surgiram já na modernidade. Isso nos leva a acreditar na existência 
de todo um processo histórico até a sociedade passar a valorizar – de forma crescente, porém 
devagar – a infância. Ariès (1978) é bem pontual em seus estudos quando aponta que a 
peculiaridade da infância não será reconhecida e nem praticada por todas as crianças porque 
nem todas vivem a infância propriamente dita, devido às suas condições econômicas, sociais e 
culturais. Ou seja, cada criança nasce e se desenvolve em um determinado contexto, com uma 
cultura diferente, bem como em diferente meio social, práticas de sobrevivência, relações 
parentais etc. Assim, os sinais de desenvolvimento de sentimento para com a infância 
tornaram-se mais visíveis e mais significativos a partir do fim do século XVI e durante o século 
XVII, conforme já destacamos, visto que os costumes começaram a mudar, tais como os modos 
de se vestir, a preocupação com a educação, bem como separação das crianças de classes 
sociais diferentes.  

A mudança no conceito de infância não se dá de repente. Houve mudanças 
consideráveis, porém em um grande espaço de tempo (que se inicia no século XIII, conforme 
apresentado). Depois de explicitar essa trajetória – de forma concisa – acerca da noção de 
infância, retomamos o tema Literatura Infantil.  

Antes de entendermos o que vem a ser Literatura Infantil, convém discutirmos sobre os 
materiais que as crianças liam antes de sua existência. Pautamos-nos em Cunha (1990, p. 22), 
e seu estudo sobre a época anterior à Literatura Infantil. Ela mostra dois tipos de crianças com 
acesso a uma Literatura muito diferente “[...] a criança da nobreza, orientada por preceptores, 
lia geralmente os grandes clássicos, enquanto a criança das classes desprivilegiadas lia ou 
ouvia as histórias de cavalaria, de aventura”. Assim, fica evidente que as crianças, inclusive no 
que diz respeito às leituras ou ao ato de ouvir histórias, eram muito diferentes de acordo com a 
classe social às quais pertenciam. Vale lembrar também, que “[...] as lendas folclóricas 
formavam uma literatura de cordel de grande interesse das classes populares” (CUNHA, 1990, 
p. 22). À luz desse cenário, passamos a discutir o surgimento da Literatura Infantil.  

Nesse vasto campo da Literatura, composto por contos, fábulas, narrações etc., surgiu a 
Literatura Infantil. Seu início ocorreu conforme Souza (2010) com seu direcionamento às 
crianças burguesas, com o advento do Capitalismo. Desse modo, a Literatura adquiriu novas 
formas e características. Como aponta Souza (2010, p. 10), 

 
[...] se assistiu a um movimento de redesenhar a literatura com o fato de torná-la mais 
saborosa e atraente às crianças burguesas. Um projeto mercadológico que incluiu o 
resgate e a adaptação de antigas fábulas e lendas populares, o recurso da ilustração, do 
papel, do projeto gráfico, enfim, de tudo o que concorresse para encher os olhos das 
crianças, foi posto em pauta. 

 
Dessa forma, a Literatura Infantil surgiu com o intuito de vender esse material que 

deveria ser agradável aos olhos das crianças burguesas.  Assim, para que houvesse maior 
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comercialização desses livros eles foram feitos com cores, papéis e inúmeros outros artefatos 
criados para atender a esse público de consumidores/as mirins infantis.  

Sobre o “surgimento” da Literatura Infantil, Zilberman (1985, p. 98) faz algumas 
referências históricas que são importantes para nossa análise. Afirma que a Literatura Infantil 
“[...] expande-se como gênero literário a partir do momento em que a infância passa a ser 
considerada não apenas uma faixa etária diferenciada”, ainda completa que a Literatura 
Infantil surge quando a infância passa a ser considerada “[...] um período da existência com 
características singulares, que requer cuidados especiais e atendimento particularizado”. Vale 
ressaltar que esse período ao qual Zilberman (1985, p. 98) se refere “[...] não transcorreu antes 
do século 18, na Europa e do século 20, no Brasil”.  

Cunha (1990, p. 22) pode nos ajudar a completar as ideias anteriores quando afirma 
que “[...] a história da literatura infantil [...] começa a delinear-se no início do século XVIII”. Foi 
um momento, na Europa, em que a criança deveria “[...] distanciar-se da vida dos mais velhos e 
receber uma educação especial, que a preparasse para a vida adulta” (CUNHA, 1990, p. 22). 
Essas datações históricas mostram que a Literatura Infantil surgiu em um período (século XVIII) 
de transformações dos pensamentos sobre os infantes, quando emergiu um pensamento de 
cuidado, fragilidade infantil, dedicação à educação dos infantes, que são atributos da 
modernidade, conforme já mencionado.  

No Brasil, segundo Cadermatori (1986, p. 11), a Literatura Infantil sofreu um 
alargamento na década de 1980, “[...] manifestado através de uma venda sem precedentes de 
livros para criança, na proliferação de associações voltadas ao incentivo da leitura infantil, no 
surto de encontros, [...] a respeito do assunto”. Todas essas atividades fizeram com que essa 
Literatura viesse ganhando força e visibilidade no meio social e escolar. Houve, também, certa 
“[...] inclusão de cursos de literatura infantil na programação das universidades” 
(CADERMATORI, 1986, p. 11), o que facilitou, às pessoas que estavam sendo formadas para 
atuar nas escolas, o acesso a esse material.   

Zilberman (1985, p. 98-99) aponta três características que considera integradas à 
Literatura Infantil (chamada de Literatura Infanto-Juvenil). São elas: 

 
(a) ela não pode prescindir de um destinatário particular, a criança, já que aparece 
no horizonte literário para atender a demanda específica deste novo público; 
(b) vinculada, desde o início, ao sistema escolar, atua como um reforço deste, de 
modo que se dobra aos interesses da pedagogia e confunde-se com a função educativa 
que lhe é tributada; 
(c) como sua expansão acompanha o crescimento de seu público, não foge às 
regras do mercado.  

 
Por meio das características apontadas pela autora, em outras palavras destacamos 

três características que julgamos principais sobre a Literatura Infantil: a relação com a criança 
seja por meio da linguagem, do jogo de imagens, do conteúdo; a relação com a Pedagogia, ou 
seja, o conteúdo relacionado a algum aprendizado e/ou explicação; sua adaptação às regras de 
mercado, pois como vimos anteriormente, a modalidade de Literatura Infantil surgiu, também, 
com o advento do Capitalismo.  

Entendemos a Literatura Infantil também como um componente cultural presente em 
inúmeros locais, mas mais frequentemente encontrado nas instituições de ensino. Para Klein 
(2010, p. 181), a Literatura Infantil é um “[...] artefato cultural presente em diferentes contextos 
sociais, sendo a escola um espaço privilegiado para a leitura desses materiais. Nos últimos 
anos, essa literatura tem sido foco de pesquisas na área de Educação justamente por sua 
disseminação nas escolas”.  

Essa “raiz” da Literatura é encontrada especialmente quando as crianças têm acesso ao 
conhecimento acumulado pela sociedade, ou seja, a Literatura Infantil é encontrada 
principalmente nas escolas, visto que é o local em que as crianças e jovens aprendem de forma 
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sistematizada os conhecimentos já construídos. Assim, inferimos que a Literatura Infantil é, 
sim, uma construção cultural sistematizada. 

De acordo com essa ideia, e completando-a, Soares (2001, p. 17, grifos do original) 
discute que a Literatura Infantil é transformada pela escola e ela “[...] escolariza-a, didatiza-a, 
pedagogiza-a, para atender a seus próprios fins – faz dela uma literatura escolarizada”. Esse 
efeito é chamado de “apropriação” (SOARES, 2001, p. 17), visto que a instituição escolar se 
apropria da Literatura Infantil para utilizá-la em sua finalidade que é ensinar. Na perspectiva de 
Soares “[...] analisa-se o processo pelo qual a literatura é produzida para a escola, para os 
objetivos da escola, para ser consumida na escola, pela clientela escolar – busca-se ‘literatizar 
a escolarização infantil’” (SOARES, 2001, p. 17, grifos do original). Temos, então, na primeira 
perspectiva, a de Klein (2010), que a Literatura Infantil é produzida independente da escola, e 
que esta última se apropria daquela. Na segunda, a Literatura Infantil é produzida para a 
escola, com a finalidade de ser utilizada por esta instituição. Nossa defesa fica ao lado da 
primeira pontuação, ou seja, acreditamos que a escola se utiliza da Literatura Infantil em seu 
processo de ensino, visto que aquela foi criada, em um primeiro momento – isso já foi 
mencionado neste trabalho –, para vender e comercializar, sem se preocupar com o conteúdo 
ou a escrita, cuidando apenas dos aspectos das cores, das figuras e da necessidade de venda 
às crianças burguesas. Acreditamos que esse fator ainda está posto na confecção de vários 
livros infantis.   

Em se tratando de um material direcionado às crianças e adolescentes, Zilberman 
(1985, p. 99) faz considerações importantes em relação ao trabalho do/a escritor/a e 
produtor/a das histórias infantis. Deve existir a harmonização entre duas exigências (a) “[...] de 
criação artística, o que significa ser renovador e original na sua apresentação da realidade” e (b) 
“[...] de respeito ao universo infantil, [...] suscitando a identificação da criança, quando da 
efetivação da leitura da história”. Percebemos que deve haver certos cuidados na realização 
deste processo, e tais zelos é que fazem determinados/as escritores/ras se tornarem ícones 
nesse meio de produção.  

Abramovich (1997, p. 99) também faz alguns apontamentos sobre o que vem a ser 
Literatura Infantil. Afirma que quando estamos ponderando sobre Literatura, se fala,  

 
[...] de ficção, de histórias, onde se aborda um – ou vários problemas – que a criança 
pode estar atravessando ou pelo qual pode estar se interessando... De uma leitura que 
não é óbvia, discursiva ou demonstrativa do tal tema... Onde ele flui natural e límpido, 
dentro da narrativa – que evidentemente não tratará apenas disso    (grifos nossos).  

  
Interessante destacar que a mesma autora apresenta uma classificação simples, 

porém, a nosso ver, uma classificação abrangente de Literatura Infantil. Uma contribuição 
importante de Abramovich (1997) é o fato de que a Literatura Infantil pode contribuir para a 
discussão de uma série de temas, não somente o que está explícito na história, mas temas que 
vão além do que está sendo apresentado. 

Vale ressaltar que no período da infância a criança está construindo seus pensamentos, 
valores e crenças. Mello (2007, p. 14) afirma que “[...] considerando que a aprendizagem move 
o desenvolvimento, a criança aprende desde que nasce e seu desenvolvimento depende das 
experiências que vive e com as quais aprende”. Mello (2007, p. 15) ainda infere que “[...] as 
crianças aprendem também os sentimentos e os valores, além de formarem e desenvolverem a 
memória, a atenção, o controle da própria vontade”. E que, por meio da leitura, a criança pode 
embasar essas características, logo, o papel da Literatura Infantil pode ser primordial nesse 
aspecto.  

Zilberman (1985, p. 100) aponta que “[...] como a criança tem uma experiência ainda 
precária da realidade, ela busca na cultura um assessoramento de ordem existencial, e esse é o 
que uma obra literária pode lhe oferecer”. Dito isto, acreditamos que por meio do contato com a 
Literatura Infantil, o/a infante pode aprender e desenvolver algumas capacidades superiores, 
como a memória, sentimentos, atenção.   
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A criança pode se tornar crítica por meio da leitura. “Ao ler uma história a criança 
também desenvolve todo um potencial crítico” (ABRAMOVICH, 1997, p. 143). Ainda há a 
ressalva de que “[...] a partir daí ela pode pensar, duvidar, se perguntar, questionar... Pode se 
sentir inquietada, cutucada, querendo saber mais e melhor ou percebendo que de pode mudar 
de opinião” (ABRAMOVICH, 1997, p. 143).  

Mas, quais são os/as autores/as mais influentes quando o assunto é o nascimento da 
Literatura Infantil? Cunha (1990, p. 23) defende que “[...] Perrault e depois os irmãos Grimm [...] 
estão assim ligados à gênese da literatura infantil”. Diz ainda que seus escritos já foram 
adaptados inúmeras vezes, fazendo com que as histórias já tenham passado por inúmeras 
modificações, “[...] tiveram [Perrault e os irmãos Grimm] seus contos republicados e adaptados 
a uma infinidade de vezes – a tal ponto que hoje tais relatos se apresentam demasiadamente 
modificados” (CUNHA, 1990, p. 23). Já Lajolo e Zilberman (1991, p. 15, grifos do original) 
discutem que houve no século XVII literatura apropriada à infância, a citar: “[...] as Fábulas, de 
La Fontaine, editadas entre 1668 e 1694, As aventuras de Telêmaco, de Fénelon, lançadas 
postumamente, em 1717, e os Contos da Mamãe Gansa [...] que Charles Perrault publicou em 
1697”.  

Cadermatori (1986) ainda é mais específica ao discutir quais os/as autores/as que 
contribuíram para o boom da Literatura Infantil. Ela aponta que “[...] no século XVII, o francês 
Charles Perrault (Cinderela, Chapeuzinho Vermelho) coleta contos e lendas da Idade Média e 
adapta-os, constituindo os chamados contos de fada” (CADERMATORI, 1986, p. 33). Já no 
século XIX quem contribui para a visibilidade desses contos infantis são os irmãos Grimm que 
fizeram outra coleta de histórias na Alemanha “(João e Maria, Rapunzel), alargando a antologia 
dos contos de fadas” (CADERMATORI, 1986, p. 33). Outros/as escritores/as também tiveram 
suas contribuições, tais como: “Christian Andersen (O Patinho Feio, Os Trajes do Imperador), o 
italiano Collodi (Pinóquio), o inglês Lewis Carrol (Alice no País das Maravilhas), o americano 
Frank Baum (O Mágico de Oz), o escocês James Barrie (Peter Pan)” (CADERMATORI, 1986, p. 
33-34). Assim, afirmamos que esses escritores constituíram alguns dos padrões da Literatura 
Infantil que conhecemos.  

No Brasil, Cunha (1990, p. 24) aponta Monteiro Lobato como o precursor da Literatura 
Infantil brasileira, e ainda apresenta inúmeras características das obras desse escritor quando 
escreve que,  

 
[...] com uma obra diversificada quanto a gêneros e orientação, cria esse autor uma 
literatura centralizada em algumas personagens, que percorrem e unificam seu universo 
ficcional. No Sítio do Pica-pau Amarelo vivem Dona Benta e Tia Nastácia, as personagens 
adultas que “orientam” crianças (Pedrinho e Narizinho), “outras criaturas” (Emília e 
Visconde de Sabugosa) e animais como Quindim e Rabicó. 

 
São marcas fortes a “didatização” das obras de Monteiro Lobato. “Ao lado de obras 

marcadamente didáticas, escreve Lobato outras de exploração do folclore ou de pura 
imaginação” (CUNHA, 1990, p. 24). Fica fácil perceber que o escritor tinha talento para escrever 
sobre vários assuntos e de inúmeras formas. Cunha (1990, p. 23) completa que “[...] no Brasil 
[...] a literatura infantil tem início com obras pedagógicas e, sobretudo adaptadas de produções 
portuguesas, demonstrando a dependência típica das colônias”. Assim, as obras que deram 
início à Literatura Infantil no Brasil partem de ideias portuguesas, bem como de características 
de cunho pedagógico, de ensino, de apresentação de saberes acumulados, juntos com uma 
“pitada” de fantasia.  

Cadermatori (1986) apresenta Monteiro Lobato como escritor preocupado com o social; 
e essa visão de sociedade fez com que tivesse um cuidado todo especial com o/a leitor/a. A 
autora discute que “[...] a convicção [que Lobato tinha] a respeito da importância da literatura 
no processo social, a visão do livro como um meio eficaz de modificar a percepção, confere ao 
destinatário um lugar particularmente importante em seu mundo ficcional” (CADERMATORI, 
1986, p. 50). Pode-se dizer que o escritor delegava um papel fundamental aos/às leitores/as, 
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um papel ativo, um papel forte, um papel de importância, visto que este/a leitor/a era o foco do 
seu trabalho.   

Apesar desses dados ainda há divergências entre autores/as quanto ao seu surgimento. 
O que muitos/as autores/as – nacionais e internacionais – defendem é que a Literatura Infantil 
nasceu com Perrault, conforme demonstra Cervera (1991, p. 38) “PERRAULT (sic) es el 
precedente reconocido cualitativa y temporalmente más próximo que entreabre la puerta de la 
literatura infantil”3. Nessa perspectiva, acreditamos que Perrault seja o mais reconhecido autor 
da criação das histórias destinadas às crianças, com características peculiares diferentes das 
histórias e contos direcionados aos/às adultos/as.  

As questões apresentadas nesta seção acerca da Literatura e seu viés Infantil, levam-
nos a considerações que versam sobre os estereótipos encontrados na maioria das histórias 
apresentadas às crianças – seja nas instituições escolares, seja fora delas. 

 
 

4. 4. 4. 4. Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais    
 
A Literatura e a Literatura Infantil serviram e ainda servem para socializar com as 

futuras gerações os seus valores, princípios, ensinamentos, conhecimentos. Destarte, a 
Literatura e a Literatura Infantil são artefatos culturais que influenciam na formação do ser 
humano. Sendo que a segunda é uma ramificação da primeira. Desde cedo, as crianças já têm 
contato com estes materiais, sejam as crianças alfabetizadas ou não, surdas ou ouvintes... 
Logo, há de se tomar o cuidado de selecionar materiais sem preconceitos e sem inverdades.  

A Literatura Infantil é um instrumento que pode ser utilizado como auxiliar por 
professores/as para articular o trabalho docente dentro e fora da sala de aula. Porém, é 
necessário que o/a docente escolha literaturas com assuntos que propiciem discussões 
pautadas no respeito, bem como no reconhecimento das diferenças e pluralidade cultural. O 
manuseio deste material precisa ser agradável à criança, haja vista a atividade de leitura, 
contação de história, apreciação de histórias, podem fazer com que as crianças tomem gosto 
por estas práticas, ou odeie-as.   

É interessante pensar que a Literatura Infantil passa a ser considerada a partir do 
momento em que é considerado o conceito de infância, este muito bem discutido por Ariès 
(1978). E é enquanto criança que o ser humano inicia a construção e desenvolvimento do 
pensamento, linguagem e atitudes. Logo, a Literatura Infantil pode influenciar nesse 
desenvolvimento, de acordo com a maneira com a qual é apresentada às crianças.  

Para finalizar, vale ressaltar que a Literatura Infantil apresenta um discurso, não sendo 
neutra ou imparcial. E por apresentar uma ideologia pode educar ou deseducar uma criança.  
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PUBLICIDADEPUBLICIDADEPUBLICIDADEPUBLICIDADE    
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Orientador: João Paulo Baliscei (UEM)  

 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Neste artigo problematizamos as representações de masculinidades 
criadas e divulgadas pelos anúncios publicitários. Para realização de tal 
objetivo, apresentamos três pontos a serem abordados: 1. Discussões sobre as 
identidades pós-modernas; 2. O entendimento da publicidade como 
ferramenta importante na manutenção do sistema capitalista e; 3. Estudos 
visuais críticos e educação escolar. Concomitante a isso, realizamos a análise 
da propaganda do carro Onix da Chevrolet. Para tanto, respaldamo-nos em 
autores e autoras dos Estudos Culturais (CUNHA, 2008; GREGOLIN, 2007; 
HALL, 2001; 2006; HERNÁNDEZ, 2007; KELLNER, 2001; 2012 SABAT, 2001; 
SILVA, 2001) que nos auxiliam na compreensão e problematização das 
pedagogias culturais intrínsecas às imagens do cotidiano. Em nossa análise, 
identificamos conjuntos de características que se repetem e que legitimam 
comportamentos a serem almejados. Por último, argumentamos sobre a 
necessidade de professores e professoras desenvolverem estratégias 
pedagógicas para que incentivem estudos visuais críticos na educação escolar.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: pedagogias culturais; pós-modernidade; identidade. 

 
 

O seguinte artigo tem como objetivo problematizar as representações sobre 
masculinidade criadas e divulgadas pela mídia publicitária. Para isso, realizamos à análise da 
propaganda do carro Onix da Chevrolet. Na análise relacionamos os elementos que constituem 
a propaganda em questão com o contexto em que essa está inserida, além de evidenciarmos o 
modo como ela cria/projeta posições de sujeitos. A partir da análise é possível entender a 
relação entre o sujeito e a imagem, e como a identidade do primeiro se constitui a partir da 
interiorização e naturalização do discurso oferecido pela visualidade. Na pós-modernidade essa 
questão é mais intensa, uma vez que crianças, adultos e idosos estão imersos/as num mundo 
que os/as bombardeia constantemente com imagens das mais variadas mídias, como as 
televisivas, os outdoors, as revistas, a publicidade, o jornal e o cinema (CUNHA, 2008; 
GREGOLIN, 2007; KELLNER, 2001; 2012; SABAT, 2001). 

Após a análise, discutimos sobre a necessidade de professores e professoras 
desenvolverem estratégias pedagógicas para que incentivem os estudos visuais críticos na 
educação escolar. Os estudos visuais críticos podem estimular os alunos e alunas a observarem 
as imagens que estão a sua volta, refletindo, criticando e duvidando do conteúdo e modelos 
que elas oferecem (HERNANDEZ, 2007). 

Os autores e autoras utilizados em nosso trabalho nos dão suporte para: 1. Diferenciar 
identidades modernas das pós-modernas; 2.  Compreender como a publicidade se tornou 
ferramenta importante na manutenção do sistema capitalista; 3.  Estabelecer relações entre 
estudos visuais críticos e educação escolar. 
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CCCConcepções de identidades: Sujoncepções de identidades: Sujoncepções de identidades: Sujoncepções de identidades: Sujeitos Tradicionais, Modernas eitos Tradicionais, Modernas eitos Tradicionais, Modernas eitos Tradicionais, Modernas e e e e PósPósPósPós----ModernosModernosModernosModernos    
 

Cada indivíduo possui uma forma de enxergar o mundo a sua volta. As diferentes visões 
de mundo são construídas pelo meio em que os indivíduos estão inseridos, pelas pessoas com 
as quais eles se relacionam, pela cultura, pelas crenças que compartilham e, principalmente 
nas sociedades pós-modernas, pelas representações oferecidas pelas mídias. Para Hall 
(2001) esses conjuntos de significantes contribuem para a formação da identidade. A 
identidade é manifestada no comportamento, nas roupas, nos gostos e nas ideologias 
propagadas pelos indivíduos. 

A identidade na concepção pós-moderna é entendida por Kellner (2001) e Hall (2001) 
como mutável, isto é, está em constante transformação. Na pós-modernidade os sujeitos 
assumem diferentes papéis sociais a todo o momento, logo, a identidade do mesmo se 
transforma e se adapta de acordo com a necessidade e o contexto. Essa dinamicidade da 
identidade é uma realidade que se deve, em parte, ao próprio sistema capitalista que estimula 
os indivíduos ao consumismo, isto é, a descartarem o que possuem e a adquirirem objetos 
novos. Como consequência disso, não só os objetos, mas também as relações entre as pessoas 
e suas identidades se tornaram efêmeras, passageiras, de curta duração. 

Para exemplificar a dinâmica da identidade e as trocas constantes de papéis sociais, 
podemos pensar no cotidiano de professores e professoras. Dentro do espaço escolar, os/as 
docentes assumem determinados papéis sociais que exigem condutas e comportamentos 
específicos: Chegar no horário, se organizar para a realização de suas propostas, zelar pelo 
“bom relacionamento” com os/as discentes e com os/as demais profissionais, assumir 
determinados vocabulários, priorizando o uso de algumas palavras em detrimento de outras, 
dentre outras situações. Entretanto quando esses/as mesmos/as docentes saem do espaço 
escolar e voltam para suas casas, assumem papéis diferentes. Nesses, talvez possam falar com 
mais casualidade, utilizar roupas menos formais e assim por diante. Pode ainda, desempenhar 
outras identidades profissionais, como a de estudante, de cozinheiro/a, escritor/a, comerciante 
e assim, de acordo com a situação vai assumindo posturas e comportamentos característicos 
destas. Com tais exemplos, em meio a tantos outros que poderiam ser ditos, ressaltamos a 
compreensão de que as identidades se alteram e se adaptam constantemente de acordo com o 
contexto no qual o individuo está inserido. 

Diante disso, podemos nos questionar: o entendimento de que as identidades são 
construídas social e culturalmente sempre existiu ou é característico apenas do pensamento 
pós-moderno? 

Kellner (2001) afirma que a concepção da identidade começou a ser discutido na 
sociedade moderna, período marcado por rompimentos com conceitos até então tradicionais 
em muitas áreas. O autor afirma que no final do século XIX o pensamento central era o 
positivismo, corrente que defendia e exaltava o avanço tecnológico, a ciência e a racionalidade. 
Graças a eventos como a Revolução Industrial foi possível a produção em massa de produtos e, 
consequentemente, os sujeitos foram se aproximando cada vez mais das atividades de 
consumo. Em virtude disso, o sentimento de admiração às ciências e a exaltação das máquinas 
começou a cair em descrença, o que se intensificou após a Primeira e a Segunda Guerra 
Mundial. O conhecimento científico e, inclusive as “verdades” consideradas “absolutas”1 
começaram a ser questionadas.  

Na segunda metade do século XX, aumentaram as preocupações em estudar as 
culturas e problematizar as identidades, discussões essas estabelecidas principalmente dentro 
dos Estudos Culturais. Kellner (2001) nos apresenta um panorama histórico de como a 
identidade era entendida nas sociedades anteriores a pós-modernidade. Nas sociedades 
tradicionais os sujeitos não discutiam sobre sua identidade, pois, entendiam-na como 
característica coletiva. Ora, todos/as faziam parte de um determinado grupo, casta ou clã. 

                                                           
1 Aqui e em outros momentos, utilizamos aspas para demarcar ironia e discordância com esses termos. 
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Assim, por exemplo, se um indivíduo nascesse em uma tribo, sua identidade seria determinada 
pelos rituais e mitos que estabeleciam os papéis sociais e as regras morais desse grupo. 

Ainda conforme o autor, nas sociedades pré-modernas os sujeitos não questionavam 
seus papéis sociais, isto é, suas identidades. Essas eram definidas de acordo com a profissão e 
função que os indivíduos exerciam. Kellner (2001) exemplifica essa questão a partir das muitas 
profissões que eram hereditárias, como a de lenhador/a, a de artesão/ã, de carpinteiro/a que, 
quando eram “passadas” de pais/mães para filho/as, pouco consideravam o gosto, aptidão e 
interesse dos indivíduos. 

Conforme dissemos, foi apenas na modernidade que os sujeitos começaram a 
questionar a identidade social. Perceberam maiores possibilidades de ocupação e papéis 
sociais e, por consequência, enxergaram a identidade não mais como determinada ou 
hereditária, mas sim como mutável (KELLNER, 2001; HALL; 2001). Com a expansão do 
capitalismo, incentivou-se a ideia de individualidade e os sujeitos da modernidade buscaram 
constantemente adquirir essa diferenciação. Para isso, recorriam demasiadamente às práticas 
de consumo. Em consequência, a rigidez característica do período anterior começou a ser 
rompida. 
 

Por terem origem num conjunto circunscrito de papéis e normas: pode-se ser mãe [/ou 
pai], filho[/a], texano[/a], escoteiro[/a], professor[/a], socialista, católico[/a], 
homossexual- ou então uma combinação desses papéis e dessas possibilidades sociais. 
Portanto as identidades ainda são relativamente fixas e limitadas. (KELLNER, p. 301, 
2001) 

 
Frente a isso, percebemos que a identidade dos indivíduos sofre mutações na medida 

em que esses estabelecem contato com diferentes culturas e grupos. Ao modificar o papel que 
ocupam e as funções que exercem, desmistificam a concepção de identidade fixa, estável e 
imutável. Hall (2001); Kellner (2001) e Silva (2001) ressaltam que a identidade é constituída na 
identificação (ou não) com os/as demais, isto é, com o/a “outro/a”. Assim como a 
identificação, a negação do/a diferente, do/a “outro/a” possibilita a consciência da identidade. 
Neste sentido, o/a “outro/a” se torna vital para a constante formação das identidades. Como 
lembra Kellner (2001), na concepção moderna, as identidades continuam rígidas uma vez que 
estão presas a um conjunto de coerência, a partir das quais são validadas. Caso fugissem de 
tais padrões, essas identidades não seriam aceitas pela sociedade.  
 Até aqui, discutimos que a modernidade se destacou pelo rompimento de conceitos 
tradicionais, dentre eles, a concepção de identidade. Ainda que a concepção moderna 
compartilhe da ideia de que a identidade é construída no decorrer da vida (e não determinada 
pela natureza ou pela hereditariedade) ainda assim, consideramos, em concordância com os 
autores, que esse entendimento é limitado e restrito a papéis sociais tidos como coerentes. 
 No período que sucede a modernidade, chamado por Kellner (2001) e Hall (2001) de 
pós-modernidade, a questão da identidade se torna ainda mais transitória. Para os autores, a 
pós-modernidade é vista como um período em que a identidade dos sujeitos se tornou tão 
efêmera que é necessário renová-la e modificá-la a todo o momento. A rigidez e a 
individualidade da modernidade implodiram em uma massa, descrita por Kellner como 
"fragmentado, desconexo e descontínuo." As identidades romperam com as barreiras e 
contornos existentes e se fundiram. O sujeito está perdido nessa massa de identidades. Para 
Hall (2001), a perda da identidade se dá quando o individuo abre mão dos valores construídos 
historicamente, em prol de uma identidade massificada e homogeneizada. 
 A questão das identidades homogeneizantes é construída, entre muitos artefatos, 
através das imagens publicitárias e televisivas, entendidas por Kellner (2001) como 
ferramentas de venda de ideias, comportamentos e identidades aceitáveis socialmente. Além 
disso, conforme o autor, no capitalismo exacerbado em que se vive na pós-modernidade, essas 
e outras mídias se tornaram pilares essenciais para a manutenção do capitalismo. Não vendem 
apenas produtos, mas também vendem estilos de vida, ideias, maneiras de ser e identidades. 
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 Kellner (2001) demonstra essa questão exemplificando o modo como o 
comportamento, figurinos e as músicas do cantor Michael Jackson (1958-2009) influenciam as 
ações dos sujeitos. Em seus videoclipes, o cantor norte-americano se vestia com roupas e 
acessórios extravagantes e, por isso, de fácil identificação e reconhecimento com o grande 
público. Os videoclipes desse artista, mostrados na televisão, exerceram uma influencia tão 
grande nos espectadores e espectadoras que, de acordo com Kellner (2001), em pouco tempo, 
as roupas que o artista utilizava estavam esgotadas em muitas lojas. 
 As propagandas de cerveja podem ser outro exemplo de que as imagens publicitárias 
oferecem modelos de identidades a serem almejadas. Com o objetivo de estimular o interessar 
pelo produto, muitas vezes, utilizam-se cenários praianos, festas na piscina, pessoas 
consumindo a bebida em demasia, mulheres sensuais e muito felizes. Por fim, vendem-se a 
ideia de que somente é feliz e popular entre os amigos e amigas quem consome aquela 
determinada marca de cerveja.  
 Até aqui, apresentamos três concepções de identidade: a das sociedades tradicionais, 
modernas e pós-modernas. Conforme indicado pelos autores, essas compreendem as 
identidades como sendo, fixas, construídas e efêmeras, respectivamente. Os exemplos que 
mencionamos contribuem para a compreensão de como as imagens publicitarias cooperam 
para a construção de uma imagem fictícia sobre o produto. Intensificamos essa discussão a 
seguir, em análise de um anúncio publicitário. 

 
. 

A A A A Publicidade como ferramenta para a manutenção do sistema capitalista: Análise da Publicidade como ferramenta para a manutenção do sistema capitalista: Análise da Publicidade como ferramenta para a manutenção do sistema capitalista: Análise da Publicidade como ferramenta para a manutenção do sistema capitalista: Análise da 
propaganda do propaganda do propaganda do propaganda do Chevrolet OnixChevrolet OnixChevrolet OnixChevrolet Onix    
    

O anúncio, intitulado de O carro feito para os dias de hoje2 (2014), inicia com imagens 
do carro percorrendo a rua. Em seguida é mostrado apenas o rosto de um homem branco que 
percebe uma mensagem no painel do carro. A mensagem anuncia: “Não conectado”. Quando o 
foco se volta para o homem, agora com o corpo inteiro aparente, o protagonista é mostrado nu. 
O interessante é que ele não demonstra preocupação ou desconforto por estar sem roupa 
(Imagem 1). 

 

 
Imagem 1 – Dentro do carro, Print Screen do 11º segundo do vídeo 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=YsaYpjVOaok 
 

 

                                                           
2 Disponivel em: http://www.youtube.com/watch?v=YsaYpjVOaok 
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Estaciona o carro em frente de um prédio e, indo em direção a entrada, depara-se com 
um homem bem vestido, que o cumprimenta naturalmente, como se não houvesse nada fora 
do comum. Essa situação se repete com o porteiro, na entrada do prédio e com a mulher que o 
protagonista encontra dentro do elevador: ambos parecem não se incomodar/ou notar que o 
homem está sem roupas (Imagem 2). 
 

 
Imagem 2 – Cumprimentando mulher no elevador,PrintScreen do 24º segundo do vídeo 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=YsaYpjVOaok  
 

Quando sai do elevador o homem, ainda nu, vai em direção a uma das portas e a 
destranca. Pela liberdade ao abrir a porta e pela familiaridade com o espaço, presumimos que 
se trata do espaço onde reside. Já dentro da casa, o homem visualiza um celular em cima da 
bancada da cozinha. Ao pega-lo, o homem aparece vestido como se, em um “passe de 
mágicas”, suas roupas estivessem voltado (Imagem 3). Tendo feito isso, o homem volta para o 
carro, conecta seu celular e ouve música. A letra da música diz "I miss you", que pode ser 
traduzido como “Eu perdi você” - provavelmente fazendo relação ao fato de ter esquecido o 
celular. A propaganda termina com uma voz masculina dizendo “Chevrolet Onix com My Link. O 
carro feito para os dias de hoje”. 
 

 
Imagem 3 – Roupas reaparecem, PrintScreen do 30º segundo do vídeo 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=YsaYpjVOaok 
 
Em nossa análise o protagonista aparenta possuir um bom emprego, se veste 

formalmente e têm uma boa condição financeira. Os utensílios e objetos que aparecem 
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(bancadas, cadeiras, geladeira, objetos de decoração) denotam poder aquisitivo. A fachada do 
prédio em que ele vive, somado que no edifício há elevador, demonstra que o bairro em que 
reside fica em uma boa localização. Unindo esses fatores ao carro, podemos supor que o 
protagonista pertence a classe média, público alvo do anúncio. 

 Como estratégia para o endereçamento ao publico alvo, aa propaganda utiliza símbolos 
que remetem ao “universo masculino” como camisas sociais, gravata, livros, cores sóbrias e 
discretas, além de referências a realização profissional. Em concordância com Cunha (2008), 
Gregolin (2007), Kellner (2001) e Sabat (2001), compreendemos que essas imagens operam 
de forma que haja maior identificação entre espectador3 e o discurso oferecido e, por 
consequência, a interiorização e aceitação desses. 

Ressaltamos que esses e outros discursos não são criados unicamente pelas mídias. 
Sabat (2001) analisa que tais valores já estavam presentes na sociedade e que a propaganda 
apenas os difunde. Em outras palavras, se essas propagandas apresentam determinadas 
concepções de "como ser homem" é porque a sociedade compartilha desta concepção. As 
propagandas publicitárias são ambivalentes, isto é, executam ações simultaneamente: criam 
ao mesmo tempo em que expandem modos de pensar a/na sociedade. Nas palavras da autora 
"o discurso publicitário está circulando nas relações sociais. Ao mesmo tempo, ele está 
reafirmando - e naturalizando - essas mesmas representações." (SABAT, p.14, 2001). 

Gregolin (2007, p.9) examina que os discursos são construídos por relações de poder 
"Quem fala, fala de algum lugar, com algum direito reconhecido institucionalmente." De acordo 
com a autora, para comunicar algo, os discursos utilizam de ferramentas para ocultar e exaltar 
determinados interesses ou pontos de vistas. Isto quer dizer que quando produz/expande 
representações de sujeitos, as propagandas valorizam algumas ideias enquanto desconsidera 
outras. "Silenciação e Exposição são duas estratégias que controlam os sentidos e as 
verdades." (GREGOLIN, 2007, p.15). Além disso, cada período, época, cultura e sujeito 
interpretam imagens de maneira diferentes, pois possuem valores diferentes (CUNHA, 2008).  

Para exemplificarmos as múltiplas interpretações que uma mesma imagem pode 
proporcionar, respaldamo-nos na discussão feita por Sabat (2001), a respeito do conceito de 
“masculinidades” difundido pela mídia. Frequentemente, as masculinidades são associadas à 
força, virilidade, trabalho, inteligência, discrição e sucesso. Por meio da insistência e repetição, 
esse discurso de ideal masculino (que já estava presente na sociedade) acaba sendo 
naturalizado pelos sujeitos. O anúncio analisado por nós, por exemplo, difunde a ideia de que a 
aceitação (social ou pessoal) só pode ser alcançada por meio de aquisição/posse de objetos.  
Além disso, as frases ditas pelo narrador reforçam que, sem celular/carro com aplicativo para 
celular, o homem é considerado atrasado. 

Por consequência dessa naturalização, os demais modelos existentes, que foram 
ocultados/ignorados, tornam-se "os/as outros/as" (SILVA, 2001), isto é, fogem à “regra”. 
Interessante destacarmos que, na propaganda em questão, só o protagonista se vê nu. As 
pessoas não percebem seu desconforto e o que o torna diferente (a ausência de roupas). Quem 
“julga” o protagonista como "diferente" é ele mesmo e não as pessoas na rua e nem aquelas 
que ele encontra no prédio.  

Gregolin (2007) afirma que uma das ferramentas de controle do sistema capitalista é a 
interiorização de regras e normas pré-estabelecidos. Quando o anúncio relaciona o 
esquecimento do celular com “estar nu” reproduz e naturaliza um sentimento socialmente 
construído. Nessa visão, quem irá manter a ordem e o controle da sociedade, serão os próprios 
indivíduos que estarão se autorregulando e se vigiando para não saírem dos padrões pré-
estabelecidos. Ao fugir dessas normas o sujeito se autocorrigiu para voltar aos padrões tidos 
como “normais”. 

Ainda sobre o anúncio O carro feito para os dias de hoje (2014) percebemos que o foco 
não foi o veiculo em si, mas o aplicativo que ele oferece. Isso porque, na sociedade atual a 
                                                           
3 Neste momento, não flexionamos os verbos e substantivos em gênero, uma vez que identificamos como público 
alvo os homens de classe média. 
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tecnologia possuiu um poder de influência tão grande na vida das pessoas que sua ausência faz 
com os indivíduos se sintam incompletos, como se perdessem uma parte de si. 

Green e Bigun (2012) acrescentam que a interação entre a juventude pós-moderna e as 
tecnologias, com ênfase nas de comunicação e de informação, torna-se um atrativo para a 
produção de identidades e discursos. Assim, como resultado da rápida e intensa relação entre 
mídia e cultura juvenil, “Como criaturas surgidas debaixo da terra, novos sujeitos estão 
emergindo, novas formas de vida” (GREEN E BIGUN, 2012, p.226). Esses novos sujeitos estão 
acorrentados às novas tecnologias: minicomputadores são carregados em mochilas, bolsos ou 
afivelados nos pulsos e têm “[...] cada vez menos, aparência de máquina e, conseqüentemente, 
as uniões feitas entre a máquina e o/a humano/a (cyborgs) tornam-se mais 'naturais'.” (GREEN 
E BIGUN 2012, p.236). Os autores comparam os indivíduos pós-modernos com cyborgs no 
sentido de que são parte homem/mulher, parte máquina. Utilizam essa metáfora para 
intensificar a aproximação entre as crianças e jovens com relógios, celulares, computadores e 
demais artefatos tecnológicos.        
    
    
RRRRelações entre estudos visuais críticos e educação escolarelações entre estudos visuais críticos e educação escolarelações entre estudos visuais críticos e educação escolarelações entre estudos visuais críticos e educação escolar    
    
 As influências causadas pelas mídias são agravadas nas crianças e nos/as jovens, uma 
vez que convivem e manuseiam tecnologias que lhes permitem ficar conectados/as à rede 24 
horas por dia. De acordo com Baliscei, Souza e Teruya (2014) cada vez mais, as tecnologias 
permitem que as pessoas naveguem na web, em qualquer lugar e a qualquer momento. 
 Cunha (2008) afirma que as crianças estão em contato com as imagens desde o 
momento que nascem. Imagens que operam como pedagogias, que ensinam e (re)produzem 
valores, muitas vezes estereotipados. Oferecem modelos de como "ser o homem", "como ser 
mulher" e "qual o corpo perfeito". Por isso, são considerados pela autora como pedagogias 
culturais. O termo permite a compreensão de que o aprendizado não acontece apenas na sala 
de aula. Longe disso, como demonstrado pelos autores e autoras, os programas televisivos 
(KELLNER, 2001), os manequins (BALISCEI, SOUZA E TERUYA, 2014), os desenhos animados 
(CUNHA, 2008), e as propagandas publicitárias (GREGOLIN, 2007; SABAT; 2001) sugerem 
comportamentos a serem legitimados.  
 Tratando especificamente dos programas e produtos infantis, Cunha (2008) destaca 
Walt Disney, a boneca Barbie e a Turma da Mônica, de Mauricio de Souza, por produzirem 
artefatos visuais, sonoros, táteis que envolvem o lúdico e o prazer. A autora também analisa 
que as princesas Disney e a boneca Barbie possuem o mesmo conjunto de características: 
corpo magro, alto, branco e sensual. Apesar de essas personagens serem aparentemente 
inocentes, apresentam posições de sujeitos a serem imitadas. A repetição do mesmo modelo 
de "como ser mulher" faz com as demais possibilidades não sejam conhecidas e até mesmo 
rejeitadas. Desta forma, todas as imagens, desde as pinturas renascentistas, esculturas 
modernas, intervenções urbanas, até filmes com efeitos especiais, carregam consigo 
determinados valores e significados. Sabat (2001) discute sobre a necessidade de professores 
e professoras reverem suas intervenções tradicionais, cujo foco, normalmente, está voltado 
para as chamadas "artes eruditas" ou para os conteúdos nas apostilas. A autora sugere que as 
práticas escolares contemplem a realidade em que os alunos e alunas estão inseridos. 
A maioria dos estudos realizados no campo educacional esteve por muito tempo voltado para a 
instituição escolar como espaço privilegiado de operacionalização da pedagogia e do currículo. 
Hoje, entretanto, torna-se imprescindível voltar à atenção para outros espaços que estão 
funcionando como produtores de conhecimentos e saberes, e a mídia é apenas um desses 
exemplos. (SABAT, 2001, p.9) 

A pedagogia crítica (SILVA, 2001) discute sobre a necessidade de, para além das 
imagens nos livros, da História da Arte, discutir com os alunos e as alunas as imagens 
difundidas pela mídia, como aquelas que analisamos nesta reflexão. São também (e 
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principalmente) as imagens presentes nas mídias que constroem as visões que jovens, crianças 
e adultos têm sobre masculinidades, sobre "os/as outros/as", sobre o mundo em que vivem e 
sobre si mesmo. Estudos visuais críticos que promovam a discussão sobre imagens e discursos 
midiáticos é uma das formas de ensinar os sujeitos a perceberem como são representados 
pelas imagens que os rodeiam. A imagem é um texto que possui ideias e significados que 
precisam ser interpretados e problematizados, em investigações como essas que aqui 
realizamos.    
 
 
CCCConsiderações Finaisonsiderações Finaisonsiderações Finaisonsiderações Finais    
    
 Pesquisadores e pesquisadoras dos Estudos Culturais assinalam concepções distintas 
sobre a identidade cultural dos indivíduos. Consideram que, na pós-modernidade, diferente dos 
momentos interiores, as identidades são compreendidas como alegorias móveis e efêmeras, 
que se constroem e se destroem o tempo todo conforme o contato com culturas, pessoas e 
imagens. Em especial nesta reflexão, atentamo-nos as composição e discursos intrínsecos às 
imagens publicitárias. 
 Além de venderem produtos, esses anúncios propagam modelos de identidades e 
posições de sujeitos a serem almejadas. Elegem determinadas características para serem 
valorizadas, ao mesmo tempo em que apontam outras das quais precisamos nos afastar, caso 
queiramos a aprovação das demais pessoas. 
 Ao nos debruçarmos sobre a propaganda do Chevrolet Onix, identificamos qualidades e 
valores endereçados aos homens pós-modernos. Os discurso de "como ser homem" que o 
anúncio (re)produz, enfatiza a necessidade do destaque social, sucesso profissional, boa 
aparência e confiança. Para que isso aconteça, sugere características físicas e ações 
específicas (ser branco, jovem, vestir-se formalmente, saber dirigir e possuir determinados 
modelos de carros). Outro discurso que encontramos nesse anúncio foi o de que a aceitação 
social ou pessoal está relacionada à aquisição e posse de objetos, neste caso, celular e carro 
com aplicativo para celular. 
 Nossos estudos contribuíram para entendermos as imagens publicitárias como 
pedagogias culturais que ensinam os indivíduos. Criam e propagam valores e concepções 
presentes na sociedade, que através da insistência e repetição acabam sendo naturalizadas. 
Diante disso, destacamos que, ainda que essas e outras imagens nos interpelem 
constantemente, há possibilidades de reação e de resistência frente a elas.  
 Conscientizar os alunos e alunas sobre o potencial pedagógico da mídia e problematizar 
suas imagens e discursos são possibilidades de reação e criticidade diante os artefatos visuais. 
Estudos visuais críticos podem proporcionar diálogos sobre consumismo e outras sensações 
relacionadas à visualidade, como prazer, desejo, necessidade, satisfação e frustração. Além 
disso, favorecem reflexões sobre o modo como olhamos e somos olhados pelos artefatos 
visuais do nosso cotidiano, dentre eles os anúncios publicitários. Por último, vale elucidar que 
não consideramos essa discussão por encerrada. Revisar nossos atos, gostos e 
comportamentos são um exercício constante que contribui para examinemos nossa relação 
com o mundo e com nós mesmos.  
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FFFFIIIILME ERIN BROKOVICHLME ERIN BROKOVICHLME ERIN BROKOVICHLME ERIN BROKOVICH    ––––        
UMAUMAUMAUMA    MULHER DE TALENTOMULHER DE TALENTOMULHER DE TALENTOMULHER DE TALENTO    

    
    

Priscilla Silva de Oliveira (FAMMA) 
Fernanda Amorim Accorsi (FAMMA/UEM)  

 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Os filmes podem ser considerados pedagogias culturais, pois 
disseminam desejos, modelos e padrões. Quando transmitem suas 
mensagens colonizam os imaginários dos/as espectadores/as e colaboram 
com a construção da identidade e da subjetividade humana. Isto posto, parto 
do seguinte problema de pesquisa: Quais formas culturais de preservação do 
meio ambiente são exibidas no filme Erin Brocovich – uma mulher de talento? 
Escolhi como método de pesquisa oModo de Endereçamento de Elizabeth 
Ellsowrth (2001), cuja proposta defende que as narrativas fílmicas se 
relacionam com a experiência do/a espectador/a, logo os filmes são capazes 
de mudar, sugerir e ensinar modos de pensar, agir e ser aos sujeitos, conforme 
a relação que eles/as têm com o filme. Dessa forma, se os filmes são capazes 
de dialogar com o/a receptor/a, vislumbro a necessidade de investigar quais 
narrativas estão sendo apresentadas, com um olhar crítico voltado para uma 
tríade formada por cultura, meio ambiente e gênero, visto que as discussões 
são parte do Grupo de Pesquisa Formação da Consciência Ecológica em uma 
perspectiva multidisciplinar, da Faculdade Metropolitana de Maringá (FAMMA).   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: cultura; gênero; meio ambiente. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

Como estudante de Publicidade e Propaganda, as aulas de Teoria da Comunicação não 
poderiam faltar. Nelas eu refletia, descobria, indagava - entre outras atitudes características do 
processo de graduação - sobre o tamanho poder da persuasão da mídia. Foram nessas aulas 
que aprendi a ser crítica e a depositar olhares minuciosos em todas as informações 
disseminadas pelo conjunto dos meios de comunicação. Nas aulas práticas, mediadas por 
técnicas e métodos, nos exigem que pratiquemos o poder da persuasão, que nossas 
campanhas, peças, motes, assinaturas, slogans entre outros artefatos publicitários, fossem 
desenvolvidos para representar o poder e disseminar ideologias. 

Dessa forma, olhar a mídia de forma mais criteriosa e crítica se tornou familiar, 
instintivo e rotineiro. Consequentemente chega um momento em que parece que a criticidade 
toma conta, como se fosse nato, mas sei que é cultural e, tanto como pesquisadora, quanto 
como acadêmica, me pego imaginando que a produção intencional da mídia nem sempre é 
óbvia, e apesar de saber que há intenções intrínsecas, que há estratégias, técnicas e infinitas 
outras nomenclaturas para parafrasear com “ser persuasiva”, é preciso análise para entender 
as intenções, e mesmo com a criticidade sendo rotineira – para mim – não posso desvincular 
que fazer essa ciência analítica, de reflexão, não é óbvia, por mais que possa parecer. 

Mas onde quero chegar com essa argumentação é a importância dos estudos acerca 
dos filmes, já que, para mim, fica claro que ele foi produzido com intenções, já visualizando o 
seu público alvo, assim como outros programas e artefatos culturais. Elizabeth Ellsworth traz 
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essa concepção em sua teoria “Modo de Endereçamento”, que veremos mais adiante. Em uma 
das reuniões do grupo de pesquisa Formação da Consciência Ecológica em uma perspectiva 
multidisciplinar - que esse artigo se vincula – um membro exaltou o seu fascínio em saber que 
os personagens de filmes não são escolhidos aleatoriamente e que, pelo contrário, há uma 
grande estratégia mercadológica, psicológica, sociológica e midiática para a escolha dos 
artistas. Esse comentário foi ao final da apresentação do meu projeto, no qual apresentei as 
justificativas, motivos, metodologias e fundamentações teóricas que estão apresentadas neste 
artigo.  

Esse comentário foi um combustível para a pesquisa, para as reflexões e pensamentos, 
pois chegam momentos em que tudo parece rotineiro e óbvio, mas a observação do referido 
membro deixou em evidência a importância dos estudos acerca do filme, cultura, gênero e 
meio ambiente.  

Exprimo que não existem saberes maiores ou menores, mas sim saberes diferentes, 
saberes que completam a nossa bagagem de aprendizado e que, mesmo quando os 
pensamentos massificados tomam conta, há ainda de se refletir, há a quem ensinar, há alguém 
que queira saber sobre o que tenho a dizer. Quando disse que pensar na persuasão da mídia e o 
tamanho poder de disseminação se faz rotineiro para mim, pode ser o movimento de pesquisa 
de um/a outro/a pesquisador/a ou aluno/a, pode ser o ponto de partida para outros saberes e 
ideais de novas pesquisas e investigações. Em metáfora, posso assumir que quando uma flecha 
é lançada, um novo conhecimento é instigado. Afinal, há combustível melhor do que saber que 
a minha pesquisa é importante para fins acadêmicos e para a sociedade? É após essa 
experiência que, de certa forma, foi um incentivo pessoal, inicio as inquietações, insatisfações e 
descobertas que partiram do seguinte problema de pequisa: Quais formas culturais de 
preservação do meio ambiente são exibidas no filme Erin Brokovich – uma mulher de talento? 

 
 

Por um cinema conscientePor um cinema conscientePor um cinema conscientePor um cinema consciente: entre flechas e labirintos: entre flechas e labirintos: entre flechas e labirintos: entre flechas e labirintos    
 
Insatisfeita com o já sabido, lanço uma flecha na direção de zonas fronteiriças. Na divisa 

encontra-se: meio ambiente, cultura e gênero, três temáticas que levam a várias reflexões e 
associações por meio do embasamento teórico nos Estudos Culturais, o qual contempla as 
pedagogias culturais, que tem como ótica os meios informais de produção de informação, 
contemplando a cultura como produtora de conhecimento. Nesta perspectiva, a educação não é 
função exclusiva das escolas, mas ultrapassa esse limite tornando os filmes, entre outros 
meios, uma fonte de pedagogia, de construção de modos de ser, ver e pensar o mundo. É nesse 
movimento de pesquisa, que me joguei no labirinto, para me aventurar e arriscar pelos vários e 
diferentes caminhos que esse estudo pode levar.  

Irei me entregar não apenas pelos métodos, estratégias e teorias postas, mas os 
sentimentos também serão levados em conta, já que, ao entrarmos no labirinto de pesquisa1, 
carrego minha subjetividade, ou seja, meus resquícios históricos, culturais e sociais construídos 
pelas práticas e linguagens, o que faz do meu labirinto um lugar sem precedentes, que será 
moldado ao longo das reflexões, pois paredes serão derrubadas e outras construídas ao longo 
da caminhada. Portas trancadas poderão ser abertas, bem como trancarei aquelas que trazem 
em sua composição o comum, o acrítico, o trivial do caminho.  

O terreno que irei pisar não será uniforme, de um só território ou área do saber, visto 
que trafegar em outras áreas é adubar as ramificações do conhecimento, fazendo com que a 
pesquisa não tenha visivelmente um ponto de chegada, algo concreto ou uma verdade 
absoluta. Para Corazza (2002, p.125) “[é] nesse lugar silencioso que reside o diferente, que 
                                                           
1 O termo “labirinto de pesquisa” foi emprestado da autora Sandra Mara Corazza, do texto Labirintos de pesquisa, 
diante dos ferrolhos (2002). 
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espera aquilo que não se repete, que mora o que não é costumeiro, que responde o que se 
recusa a ser escutado ecolalicamente2.”  

Gatti (2005, p.606) articula que o/a pesquisador/a precisa estar posicionado/a na 
possibilidade de surpreender, pois têm como desafio as surpresas e reflexões do estudo e, se 
não estiver preparado/a para tornar algo surpreendente, para que pesquisar? Com inspiração 
nessa colocação, tenho consciência que não pretendo chegar a verdades cristalizadas ou 
esgotar o assunto, mas tenho como intenção tornar a pesquisa única3, pois quero sair do 
“[e]sgotamento das análises que não acrescentam conhecimento e patinam numa repetição de 
jargões e padrões já exauridos” (GATTI, 2005, p.606). 

Assuntos tão pertinentes, como meio ambiente, gênero, cultura e mídia permitem “sair 
fora da caixa” e do clichê, pois as temáticas escolhidas fazem com que as reflexões sejam 
complexas e ao mesmo tempo enriquecedoras, já que pensar nessas linhas, sem um 
emaranhado de informações, demanda sensatez e sentimento. Assim, os Estudos Culturais 
permitem uma aproximação pessoal do objeto, pois não há como o/a pesquisador/a ficar 
imune à pesquisa, pois ele/a é parte dela, é a visão, a ótica destinada a ela pertence ao/à 
pesquisador/a.  

O movimento de pesquisa é pautado na pesquisa qualitativa, que tem como princípio 
não trabalhar com métodos pré-estabelecidos, passos, rotinas, etapas e nem com verdades 
cristalizadas. Essa metodologia permite que o/a pesquisador/a não fique imune à pesquisa, 
mas que faça parte dela, depositando sua ótica sobre o objeto de pesquisa. Isso se faz 
necessário para sair daquilo que já é sabido e de verdades formatadas social e culturalmente. 
Para Corazza (2002, p.113), é preciso que “os movimentos da investigação que negam as 
confortáveis totalidades teóricas, onde repousaram os já-sabidos, também neguem e 
desmantelem nossas mais belas crenças, princípios e práticas estabelecidas”. 

Não somente as pesquisas devem estar em constante movimento, mas as práticas 
educacionais, sociais, comunicacionais, culturais, econômicas e políticas, também devem “sair 
do comum” e acompanhar o ritmo da sociedade pós-moderna4, já que as formas de produção e 
disseminação do conhecimento ganharam outros espaços, pois a mídia5 assume papel de 
educadora, e as instituições tradicionais (família, igreja, escola) não são mais as únicas 
responsáveis por transmitir conhecimento, visto que os filmes, entre outros artefatos culturais, 
propagam conhecimento sobre os modos de ser e estar no mundo, construindo identidades e 
formas culturais de representações (WAGNER; SOMMER, 2007). Segundo Giroux e McLaren 
(1995, p.144) “a pedagogia está presente em qualquer lugar em que o conhecimento seja 
produzido”. Dessa forma, os filmes são produtores de pedagogia, já que eles sugerem para os 
indivíduos inúmeros sentidos, o que permite dizer que a consciência ecológica pode ser 
formada, instigada, construída a partir de um filme que tenha como temática esse conteúdo, 
assim como o objeto de estudo, o filme Erin Brokovich – uma mulher de talento.  
 
 
 
 

                                                           
2 “A ecolalia é a repetição significativa da fala do outro, é a presença de emissões que são repetições, ou de suas 
próprias emissões ou de emissões que são repetições do interlocutor.” Fonte: Psiquiatria infantil. 
3 Única pelo fato que, o mesmo assunto, com outros olhares depositados sobre o mesmo objeto, proporciona visões 
e reflexões discrepantes, nenhuma pesquisa é igual, no máximo semelhante, porque o/a pesquisador/a interfere na 
pesquisa e oferece um pouco de si nas suas análises. 
4 A concepção de pós-moderno não tem consenso, já que o tema é polêmico, pois muitos autores acreditam que 
ainda estamos na modernidade e outros defendem que até mesmo estamos passando do ‘pós’. Dessa forma, 
usaremos a palavra pós-moderno para pautar a sociedade que estamos vivendo hoje, na segunda década do século 
XXI, e também como aquela que é mais desenvolvida, como a “[e]ra da racionalidade, a qual fundamenta não só 
conhecimento cientifico, como as relações sociais, as relações de trabalho, a vida social, a própria arte, a ética, a 
moral”. (GATTI, 2005, p.597). 
5 Entendo mídia como “conjunto dos meios de comunicação” (LAGE, 1999, p.73). 
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Quem esse filme pensa que você é?Quem esse filme pensa que você é?Quem esse filme pensa que você é?Quem esse filme pensa que você é?    
 
Pesquisar é encontrar outros possíveis, e “somente nessa condição de insatisfação com 

as significações e verdade vigente é que ousamos tomá-las pelo avesso, e nelas investigar e 
destacar outras redes de significações” (CORRAZA, 2002, p.111). A fim de criar minha própria 
rede de significações, utilizo o Modo de Endereçamento, de Elizabeth Ellsworth, como método 
de análise para depositar meus olhares sobre o objeto de pesquisa. O referido método tem 
como pergunta norteadora: “Quem esse filme pensa que você é?”. Isto é, os filmes são 
produzidos visando determinados públicos e, mesmo que ele não acerte seus reais e 
imaginados telespectadores/as, os indivíduos que não foram os alvos imaginados “têm que 
assumir as posições que lhes são oferecidas naqueles sistemas – ao menos durante o tempo 
de duração do filme, ao menos na imaginação” (ELLSWORTH, 2001, p.16). Isto posto, é possível 
afirmar que a mensagem midiática é um campo de lutas entre emissor/a e receptor/a. 

O Modo de Endereçamento não é visível e/ou palpável, Ellsworth (2001) defende que as 
narrativas fílmicas se relacionam com a experiência do/a espectador/a, logo os filmes são 
capazes de mudar, sugerir e ensinar modos de pensar, agir e ser aos sujeitos, conforme a 
relação que eles/as têm com o filme. Ou seja, para a autora “essas questões têm a ver com a 
relação entre o ‘social’ e o ‘individual’ [...] em outras palavras, qual é a relação entre o lado de 
‘fora’ da sociedade e o lado de ‘dentro’ da psique humana?” (ELLSWORTH, 2001, p. 12). A 
teoria também tem como referência a experiência, estrutura, interpretação, contemplação, 
emoção, identidade e aprendizagem do ser humano que, segundo ela, ao entender essas 
relações – entre o individual (lado de dentro) e o social (lado de fora) - pode-se contar com 
um/a telespectador/a envolvido/a pelo filme. Isto é, cada indivíduo tem as suas próprias 
experiências e quando assiste um filme em que o enredo, cena, vocabulário, narrativa etc. 
conversam com a sua bagagem, o telespectador pode ser influenciado, ou não, pelo filme, 
levando ele a aceitar totalmente, parcial ou discordar daquilo que lhe é proposto, daquela 
pedagogia que lhe está sendo oferecida pela obra cinematográfica. 

Dessa forma, sigo na vertente que: se o texto, a imagem, o abstrato, a narrativa - entre 
outros artefatos fílmicos - do filme Erin Brokovich – uma mulher de talento, possuir relação no 
espaço entre a experiência individual ou social (ou as duas) do receptor, o filme será capaz de 
criar e transformar a consciência ambiental. E, ao refletir acerca do destinatário do conteúdo 
midiático, visualizo modos de ver o mundo, significados e sentidos criados pela mídia.  

Se os filmes são capazes de dialogar com o/a receptor/a, é de suma relevância utilizar 
essa metodologia para analisar quais narrativas estão sendo apresentadas pela mídia e 
levantar, quem sabe, algumas formas de recepção das mensagens. Esse modo de ver os 
objetos de pesquisa é indicado para aqueles que queiram se arriscar nas zonas fronteiriças e 
intencionem refletir, de modo crítico, sobre o que é apresentado ao público. 

Posso retomar aqui a nossa tríade: meio ambiente, cultura e gênero, já que a proposta 
da pesquisa é investigar a construção de culturas no filme, precisamente, a cultura de 
preservação do meio ambiente, a consciência ecológica, por parte dos indivíduos. Acredito que 
a temática é uma importante reflexão, tanto no âmbito acadêmico, como no espaço social, 
afinal, para que pesquisar sem que o nosso ser seja tomado de reflexões, indagações e ações? 
Quero que a pesquisa motive criticidade por parte do tema, quero causar desconforto e ação 
no/a leitor/a, mas, principalmente, que haja um cinema consciente pelos/as receptores/as 
para com os filmes, assim a leitura e o olhar depositado sobre uma obra cinematográfica não 
seja mais a mesma - como forma de entretenimento -, mas que ela seja vista como um artefato 
educativo, capaz de transformar ações, pensamentos e pessoas. 

Concordo que os indivíduos possuem suas próprias maneiras intelectuais de enfrentar 
as formas culturais hegemônicas e trazer à tona outros movimentos e perspectivas de ser e 
estar no mundo. É nesse eixo que vislumbro uma urgência na discussão sobre o meio ambiente 
exibido pela mídia, mas também o modo como os seres humanos agem para preservá-lo. Nas 
palavras de Guimarães (2012, p. 221) “[a]ssistimos, hoje, a uma imensa proliferação de 
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artefatos que nos colocam em contato cotidiano com o dispositivo da sustentabilidade [...]”, o 
que, segundo o autor, se faz indispensável o exercício da pesquisa e da reflexão acerca da 
temática. 

Isto posto, investigo as pedagogias culturais que o filme propõe e observo o modo que 
ele aproxima o/a leitor/a da consciência ecológica. Contudo, o que significa ser consciente 
ecologicamente? Para Lima (1998, p. 139), o fenômeno dessa consciência implica em um 
indivíduo compreensível e sensível da degradação ambiental, que saiba as consequências que 
ela pode trazer para o espaço de sociabilidade e para qualidade de vida. Isso permite obter a 
ótica de que a consciência ecológica ultrapassa a dimensão de que ela é apenas uma ideia ou 
teoria, mas permite observar que é um modo de estar no mundo, uma vez que ter consciência 
ecológica é ser capaz de compreender o espaço de forma holística, humana, sensível, social. 
Com base nessa definição, investigo se há no filme uma consciência ecológica por parte do 
enredo, e é possível adiantar que sim. Contudo, em um primeiro momento, somente a atriz 
principal (como será apresentado na análise)possui a tal consciência ecológica. 

Dessa forma considero que o filme pode ser uma pedagogia no processo da formação 
da consciência ecológica, por isso estudar o meio ambiente na obra cinematográfica traz uma 
ótica pertinente do assunto que tem como leito os Estudos Culturais, o qual, segundo Kellner 
(2001, p. 42) é um operador interdisciplinar de teorias, que permite a ultrapassagem de 
fronteiras. Ainda o autor argumenta que mídia/cultura/comunicação são intimamente 
interligados e que “[n]ão há comunicação sem cultura e não há cultura sem comunicação” 
(2001, p. 53). O Modo de Endereçamento é uma coisa de cinema e uma coisa de educação 
também6, pois o filme educa ao exibir sua mensagem e ao sugerir formas de ser e/ou ver o 
mundo aos/às espectadores/as. Wortmann (2005, p. 49) analisa que na 

 
relação entre educação e cinema, os textos convocam ou interpelam os (as) leitores(as), 
levando-os(as) a adotar, nem que seja apenas de forma imaginária e temporariamente, 
alguns interesses sociais, políticos e econômicos que funcionam como condições para 
que o conhecimento se processe (WORTMANN, 2005, p.49). 

 
Além do meio ambiente como tema central e norteador do filme, os seus personagens 

não foram escolhidos aleatoriamente, mas sim intencionalmente, encarregados de disseminar 
ideais. Nesse âmbito, é possível visualizar o quanto é importante a pesquisa também ser levada 
para a marca cultural do gênero, já que a personagem principal do nosso objeto de estudo é 
interpretada pela Julia Roberts, atriz de significativa influência e história cinematográfica, que 
pode ser vista como parâmetro, modelo de estilo, conduta e comportamento.  

Esse outro eixo de pesquisa foi instigado por outra inquietação pessoal, já que estudar o 
gênero e a representação da mulher na sociedade e, nos meios de comunicação, é outro 
assunto tão pertinente – e discutido atualmente - quanto o meio ambiente, pois há muitos 
debates acerca da temática. Debates os quais são substanciados por tabus, formas 
hegemônicas, culturas, ideias e discursos estereotipados, mas também emancipatórios. 
Confesso que ainda há muitos pontos para serem debatidos socialmente e culturalmente e, 
nessa pesquisa, debato alguns que rondam, constroem e descontroem o papel da mulher.  

É nessa discussão que, ainda, acredito que a atriz Julia Roberts possui uma imagem 
construída socialmente de bela mulher. Também, em outros filmes hollywoodianos, a atriz foi 
sinônimo de atributos físicos, capazes de colaborar com a conquista dos objetivos de suas 
personagens. Entretanto, no filme Erin Brokovich – uma mulher de talento, Julia Roberts não é, 
apenas, uma bela mulher, mas uma trabalhadora, mãe, impulsionada a contribuir com a justiça 
de uma população marginalizada pelas doenças causadas pela poluição do meio ambiente em 

                                                           
6 Título do capítulo que aqui me respaldei, que faz parte do livro “Nunca fomos humanos – nos rastros do sujeito” 
(2001). A autora traz que o Modo de Endereçamento além de ser uma coisa criada pelos teóricos de cinema, é uma 
questão que também faz intercâmbio com a educação e não fica imune dessas discussões cognitivas. 
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que está inserida. Portanto, a hipótese de pesquisa é que o referido filme desconstrói o papel 
da mulher na sociedade e a exibe como ponto de partida para a consciência ambiental. 

 
Considerações IniciaisConsiderações IniciaisConsiderações IniciaisConsiderações Iniciais    

 
As considerações iniciais estão condicionadas nessa posição até o término de nossa 

pesquisa. Não porque ela ficará incompleta, mas porque cada pesquisador/a – com sua ótica, 
bagagem e arcabouço teórico - poderá obter olhares diferentes, assim as considerações sempre 
serão iniciais e nunca finais, pois não haverá um esgotamento da análise. A pesquisa é uma 
metamorfose, pois “[...] a verdade é sempre aproximada e provisória” (SANTOS, 2002, p. 81). 
Até mesmo, eu, quando me debruçar novamente sobre esse objeto, em algum outro momento 
da vida, terei olhares, reflexões, considerações e indagações discrepantes sobre o filme, sobre a 
problemática, sobre as teorias. 

Tratamos de uma tríade ou triangulação de temas para tecer as discussões deste artigo, 
que 

 
combina simetria e substância com uma infinitiva variedade de formatos, de 
substâncias, de transmutações (...) Os cristais crescem, mudam, alteram-se (...) Cristais 
são prismas que refletem externalidade e refratam-se dentro de si mesmos, criando 
diferentes cores, padrões, exibições, que se lançam em diferentes direções 
(RICHARDSON apud DENZIN; LINCOLN, 2006, p.19). 

 
Isto posto, a análise traz meu ponto de vista com o respaldo, com a ótica, nos/as 

autores/as em que me inspirei, apreendi e refleti.  
O filme começa com Erin (Julia Roberts) sendo ferida em um acidente de trânsito com 

um médico, o qual ela está processando. Com isso, já no início, é possível observar a marca 
cultural entre dominação social e resistência sendo muito bem delineada, já que a narrativa 
fílmica começa com a personagem já sendo injustiçada pelo poder penal, já que o “dominante” 
é um médico e ela, a princípio, era somente uma mulher, pobre, desempregada, divorciada de 
dois maridos e com três filhos, diante de uma sociedade hegemônica7, construída por 
opressores e oprimidos.Contudo, essa foi apenas uma das inúmeras vezes em que a estrutura 
de dominação foi demonstrada no filme, pois diante do enredo, acontece luta e resistência 
contra a dominação. Kellner (2001) afirma que essa dominação é “[c]oncebida como um 
conjunto hierárquico e antagonista de relações sociais caracterizadas pela opressão de classes, 
sexos, raças, etnias [...]” (KELLNER, 2001, p.48) e, no caso de Erin Brokovich, é perceptível que 
isso acontece pela questão de gênero e classe social a ela qual pertence. 

Após Erin perder a causa, o advogado se sente mal por ela e decide dar-lhe uma chance 
no escritório de advocacia. Através desse emprego, a personagem se interessa por documentos 
arquivados no escritório e se intriga com laudos médicos anexados junto aos papéis. Assim, ela 
decide investigar de forma mais profunda aqueles documentos e segue à residência de uma 
das clientes que estava no processo e descobre, através de questionamentos, que a moradora 
tem vários tumores. Em conversa, a moradora ainda confessa que a PG&E8 tem sempre 
fornecido um médico, às suas próprias custas. Erin pergunta por que eles fariam isso, e a 
personagem responde: "por causa do cromo". Partindo desse comentário, Erin começa 
escavando o caso e encontra evidência de que a água subterrânea em Hinkley (cidade em que 
se passa o filme) está contaminada com cromo hexavalente, que tem poder cancerígeno, mas a 
PG&E tem dito aos residentes que eles usam uma forma mais segura de cromo. Diante disso, 
Erin conversa com os moradores da região, pedindo para deixá-la fazer mais pesquisas e assim 
                                                           
7 Kellner traz um exemplo de hegemonia que, particularmente, gosto muito: “Há, na verdade, uma importante 
distinção entre meras oposições e diferenças [...] nos quais os termos oponentes são opostos e iguais; e as relações 
de antagonismo (trabalhadores/patrões, homens/mulheres, brancos/pretos) em que os termos da diferença são de 
poder desigual e existem em relações de desigualdade e antagonismo” (KELLNER, 2001, p. 48). 
8 PG&E é uma empresa (companhia de energia) que faz parte do enredo do filme. 
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ganha a confiança de muitos residentes da região. Com as suas investigações, ela encontra 
muitos casos de tumores e outros problemas médicos nas redondezas e o que mais a intriga é 
que todos os moradores da região tem sido tratados pelos médicos da PG&E e, os moradores, 
pensam que o conjunto de casos é apenas uma coincidência, sem que haja relação com o 
cromo, ou seja, não desconfiam da idoneidade da empresa. 

Com essa luta ancorada no fato de que as pessoas afetadas, em um primeiro momento, 
não acreditavam na história e nem mesmo na possibilidade de que a empresa poderia ter 
afetado a área e a saúde deles, o advogado da PG&E argumenta em uma das reuniões que os 
sintomas das pessoas afetadas pela poluição não têm a ver com a água e que os problemas de 
saúde dos indivíduos poderiam ser oriundos de: “dieta pobre, genes ruins, estilo de vida 
irresponsável”, conforme a narrativa do filme. Com essa passagem que diz respeito a luta de 
classes, percebo que há um discurso desprezível, desumano, pretencioso e preconceituoso para 
com os marginalizados, já que há descriminação, um julgamento de valor, no qual supõe-se que 
ser pobre, é comer mal, é ter genética ruim e ainda, ser pobre é ser descuidado, inconsciente. 
Esse discurso pode ser tomado para a realidade atual, pois confirma que a sociedade define a 
cultura entre alta, baixa, melhores e piores e, nesse caso, ser a minoria, ser marginalizado, ser 
pobre é ter um estilo de vida, uma cultura inferior, pior e imprudente.  

Em contra partida, em defesa dos oprimidos, existe a Erin, a qual exerce uma pedagogia 
do herói, que Fabris9irá definir como “[u]m homem dotado de características específicas ao 
qual se atribui poder extraordinário pelos seus efeitos guerreiros, seu valor, sua bondade, etc. 
No feminino, o equivalente a heroína”. Com isso é possível notar que o filme traz marcas 
culturais de como é ser uma mulher, mãe, cidadã impulsionada a lutar por uma causa coletiva 
que nem mesmo a afeta. Por falar em heroísmo não posso passar imune pela discussão da 
identidade, principalmente quando se fala em pós-modernismo. Sefazermos uma analogia do 
filme com os dias atuais, Erin é tudo aquilo que hoje “não somos”, já que uma das 
características dessa era pós-moderna é a individualidade e, como o sociólogo Bauman (2009) 
também aponta, a identidade vai se tornando cada vez mais líquida, instável e frágil. Kellner 
(2002) também trazque o “[i]ndivíduo moderno, de uma cultura individualista, está se 
fragmentando” (KELLNER, 2002, p.298) e na sociedade pós-moderna, tudo é substituível, fugaz 
e efêmero. Contudo o filme expõe uma personagem que abre mão dos filhos e do namorado 
para lutar por uma causa social, trazendo para a personagem uma identidade com 
personalidade e bondade. E sugere que, para ser uma mulher de garra, não basta cuidar dos 
filhos sozinha, trabalhar e ser bela, no que se refere ao padrão culturalmente construído, mas 
tem que lutar por causas sociais, pelo bem da coletividade.  

 

 
Imagem 01 – Erin Brokovich com seus 3 filhos. Fonte: Pesquisa de imagem no google. Disponível em: 
<http://2.bp.blogspot.com/__t2Wml0juqk/TFawOcLI_5I/AAAAAAAABBk/-77GVKGdL9M/s400/erin-

brockovich.jpg>. Acesso em: 7 out. 2014. 

                                                           
9 O artigo, no meio eletrônico, não apresenta ano e nem numeração nas páginas. A referência completa encontra-se 
na seção de referências. 
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Por outro lado, é possível identificar trechos no filme em que ser heroína não basta, pois 
a narrativa leva a repensar o papel de ser mulher, cidadã e mãe. Di Ciommo levanta o debate 
afirmando que “a participação das mulheres na cultura através do trabalho não modificou a 
estrutura da dominação” (DI CIOMMO, 2003, p.427), isso é, mesmo Erin indo para o mercado 
de trabalho, mesmo ela lutando por causas sociais, o seu papel “fundamental” imposto pela 
cultura é de ser mãe, é de exercer esse papel com fidelidade as crenças e jeitos pré-impostos. 
Ou seja, a narrativa aponta a grande e heroica mulher que Erin é, porém lembra que a outra 
função dela não está sendo exercida com êxito segundo os parâmetros culturais, que são: zelar, 
cuidar, dar atenção aos filhos etc. Em duas cenas é possível perceber essa cobrança de ser 
mãe. A primeira é de quando um dos seus filhos se revolta, não quer comer e se rebela, pois a 
mãe não poderia estar presente no jantar. E a outra é quando a sua filha menor, diz a primeira 
palavra e Erin não está presente nesse momento, pois encontra-se em uma viagem de trabalho 
e recebe a notícia por telefone. Ela chora. Nesse momento, que pode até passar imperceptível 
ou subentendido, é possível perceber a cobrança por ser uma mulher heroína, cobrança por ser 
uma mulher que foi para o mercado de trabalho e deixou o lar, mesmo que temporariamente. 
Louro (2008) argumenta que esse tipo de artefato imposto nesse filme, como em outras obras, 
é difundido pelo final feliz que “recompensava as mulheres que escolhiam certo, isto é, o lar, 
enquanto que as outras, muitas vezes representadas como “masculinizadas”, duras e amargas, 
terminavam sós e infelizes” (LOURO, 2008, p.83). Apesar do filme terminar com um happy end 
para Erin, mesmo ela não seguindo os parâmetros, pode-se visualizar que a mulher, partindo 
para outros horizontes que não seja os triviais, lutando contra uma sociedade que tem crenças 
estabelecida, ainda não consegue vencer esse embate, essa luta de ser mulher. Pois ir para o 
mercado de trabalho apenas acarretou mais uma “responsabilidade”às demais, de ser esposa, 
mãe etc., não se desvinculou, não acabou, mesmo a mulher tomando novos rumos, cravando 
novos entraves e resistindo aos dominantes. 

Um outro artefato que pode ser analisado no filme é a questão do uso da mulher no 
papel principal, no papel de salvadora. Por que não um homem e sim uma bela mulher? Di 
Ciommo (2003) argumenta que ser mulher é estar no papel de dócil e que, fazendo analogia 
com natureza, podemos associar com reprodução, maternal, primordial entre outras 
características construídas social e culturalmente. Dessa forma, o filme avigora o papel de 
mulher, principalmente quando ele é remetido com a natureza, a obra se faz mais interessante, 
com muitos significados,oferecendo um maior envolvimento, principalmente quando o papel é 
exercido sem violência – ao contrário dos filmes heroicos que levam o homem no papel 
principal. A autora afirma que“[e]nquanto a mulher for definida universalmente em termos de 
um papel amplamente materno e doméstico, esta será, a origem de sua subordinação 
universal” (DI CIOMMO, 2003, p.426). 

 

 
Imagem 02 – Erin Brokovichem seu trabalho. Fonte: Pesquisa de imagem no google. Disponível em: 

<http://www.tipslovers.com/wp-content/uploads/2013/05/Erin-Brockovich-Uma-Mulher-de-Talento.jpg>. 
Acesso em: 7 out. 2014. 
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A personagem Erin é exibida, no filme, como uma profissional de talento – inclusive 
levando a ideia ao título do longa - mas ela também chamava a atenção,  no escritório de 
advocacia, pelas roupas, as quais incomodavam as pessoas do escritório, como se fosse 
impróprio, vulgar ou anti-profissional. Em uma das cenas, o advogado - dono do escritório – que 
ela trabalha disse: “você tem que repensar no seu guarda roupa, pois as meninas do escritório 
ficam desconfortáveis com a sua vestimenta”. Essa fala confirma o quanto ainda existe o 
“vestir-se certo”, “comportada” e “apropriada” para determinadas ocasiões. Isso é: a mulher não 
pode se vestir de forma livre, mas tem que pensar em situações, no que pode e não pode.Para 
Erin não bastava investigar, não bastava pesquisar provas, não bastava lutar pelos direitos. 
Teria que estar bonita, bem vestida – adequadamente – e maquiada. 

A obra cinematográfica agrega traços da vida real, já que atualmente uma roupa mais 
curta é sinônimo de vulgaridade e não de liberdade ou livre arbítrio feminino para escolher o 
que se quer e não o que se deve. O filme, após 14 anos de sua estreia, continua atual, já que 
ele representa que essa realidade ainda não mudou. Que mesmo as mulheres ganhando 
espaços cada vez maiores no mercado de trabalho, dentro da família, no poder de decisão, na 
independência financeira entre outros campos, ainda existem culturas que discriminam pela 
aparência com base em estereótipos, em padrões. Wortmann (2005, p. 63) analisa que o 
estereótipo “é só a metade da história. A outra metade – significado profundo – reside no que 
não é dito, mas é fantasiado, no que está implícito, mas não pode ser mostrado”. Essa 
afirmação faz refletir que aquilo que vemos e classificamos é um fragmento da realidade. 
Vivemos em uma cultura que valoriza muito a imagem, mas não o conteúdo e Erin, mesmo em 
seu papel, também sofre desse preconceito. 

Ellsworth (2001) afirma que os filmes são capazes de instigar o/a receptor/a. Levando 
em conta essa colocação, é possível refletir que uma “[m]udança social pode começar ou ser 
estimulada pelas formas pelas quais os públicos são endereçados pelos filmes?” (ELLSWORTH, 
2001, p.41). Isto é, a atriz Julia Roberts e toda a sua encenação no filme – gestos, falas, ações 
– poderá ocasionar um posicionamento no/a telespectador/a diante da natureza? Poderá 
instiga-lo/a a lutar ou a se conscientizar de uma causa social/meio ambiente/consciência 
ambiental? Para as pedagogias culturais, os filmes podem ser vistos como produtores de 
conhecimento e de ações, mas não como um objeto de dominação, isso é: o filme pode causar 
total aceitação, pode ser recusado ou então poderá ter uma aceitação parcial diante do/a 
receptor/a.  

É nesse jogo de imagens, textos e enredos que os filmes, entre outros meios, são 
capazes de construir a subjetividade e trabalhar o nosso processo psíquico do ser humano. É 
por esse motivo que os filmes são produtores de conhecimento, pois nos oferecem 
representações da realidade, que, muitas vezes, servem de referência para atitudes e 
reflexões.Contudo, as pessoas são capazes de refletir, os indivíduos podem ser críticos. Não 
existe manipulação, existem sugestões, propostas, recomendações. Isso afirma que o poder 
pode ser quebrado e que o conflito, a não passividade, a não aceitação e a luta entre 
dominantes e dominados pode acabar com a resistência e criticidade da minoria oprimida, 
como o próprio filme traz em seu enredo.  
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Fabrício César de Aguiar (UFPR) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Este estudo visa discutir as inter-relações entre o ser humano e o 
espaço natural presentes na obra de João Guimarães Rosa, na qual se 
evidencia um intenso apego pelo universo Natural, primitivo, em que é envolto 
o homem sertanejo com sua cultura genuína. Percebe-se que o autor conhecia 
a fundo cultura regional devido às experiências pessoais, desde seus primeiros 
anos, tendo passado a infância no interior de Minas Gerais em uma região de 
fazendas e engorda de gado, assim como nas viagens empreendidas às 
regiões interioranas do Brasil, visando um estudo de base etnológica da 
riquíssima cultura sertaneja. O texto “Com o vaqueiro Mariano” e alguns contos 
de Sagarana (1946) mostram influências de uma viagem ao Mato Grosso, em 
1945. O mesmo ocorre em Corpo de Baile (1956), e Grande Sertão: Veredas 
(1956), criadas após uma viagem feita em 1952, na qual acompanhou alguns 
vaqueiros pelos campos gerais no interior do Brasil, sendo esta relatada 
minuciosamente em A Boiada. Nos textos ambientados no espaço sertanejo 
evidencia-se uma associação íntima deste espaço com as personagens que os 
habitam, mostrando uma inter-relação tão intensa na qual sujeitos e natureza 
irmanam-se constantemente, sendo “feitos do mesmo couro”. Devido à vasta 
produção rosiana, este estudo fará um recorte focalizando os contos “O 
burrinho pedrês” e “Conversa de bois”, presentes na obra Sagarana (1946).   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: Guimarães Rosa; inter-relação; ser/espaço. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

Este artigo utilizará como fundamentação teórica os postulados de estudiosos da teoria 
literária reconhecidos pela crítica especializada. Desta forma, os estudos que servem para a 
categorização do espaço enquanto elemento literário, assim como aqueles que forem 
referentes ao modo como o ser humano se inter-relaciona com o espaço habitado, alterando-o 
e sendo alterado por este, servirão de base para o artigo em questão.  

O conceito de espaço trata-se de algo muito amplo, sendo este encontrado em várias 
áreas de estudos, presente no campo da física, engenharia, geografia, filosofia, artes plásticas, 
literatura, entre outras inúmeras áreas do conhecimento. Como comenta o estudioso Luis 
Alberto Brandão (2007),  

 
Deve-se enfatizar que a feição transdisciplinar do conceito de espaço é fonte não 
somente de uma abertura crítica estimulante, já que articulatória, agregadora, mas 
também de uma série de dificuldades devidas à inexistência de um significado unívoco, 
e ao fato de que o conceito assume funções bastante diversas em cada contexto teórico 
específico. Tal multifuncionalidade também se demonstra na posição variável ocupada 
pela categoria espaço no âmbito da Teoria da Literatura. (BRANDAO, 2007, p. 207-208) 
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Tendo isto em mente, o artigo em questão irá tratar deste conceito partindo da 
definição do “espaço” para a teoria literária. Segundo Carlos Reis e Ana Cristina Lopes  

 
O espaço constitui uma das mais importantes categorias da narrativa, não só pelas 
articulações funcionais que estabelece com as categorias restantes, mas também pelas 
incidências semânticas que o caracterizam. Entendido como domínio específico da 
história [fábula], o espaço integra, em primeira instância, os componentes físicos que 
servem de cenário ao desenrolar da ação e à movimentação das personagens, cenários 
geográficos, interiores, decorações, objectos, etc.; Em segunda instância o conceito de 
espaço pode ser entendido em sentido translato, abarcando então tanto as atmosferas 
sociais (espaço social) como até as psicológicas (espaço psicológico) (REIS; LOPES, 
2002, p. 135) 

 
Para o estudo aqui proposto será levado em consideração a abordagem definição que 

se refere ao espaço físico, concreto, o qual é definido e caracterizado devido ao modo como 
estabelece suas relações com os seres ou objetos que se relacionam com ele.  Refletindo 
historicamente sobre o espaço no domínio da física, pode-se perceber a atuação de duas 
abordagens principais: 

 
De um lado, encontra-se o conceito newtoniano de espaço absoluto. [...] Do outro lado, 
há o conceito de espaço relativístico. Conforme o conceito proposto por Albert Einstein, o 
tempo é a quarta dimensão do espaço, o qual, por sua vez, está em constante expansão. 
(BRANDÃO, 2013, p. 21) 

 
Este estudo se embase com base na concepção de espaço newtoniano. Na obra Newton 

& Leibniz    (1983), coletânea da intensa correspondência entre Leibniz e os seguidores de Issac 
Newton, Leibniz defende a idéia de que o espaço é a interação entre os objetos componentes 
de um cenário e, portanto, é sempre finito e mensurável. Esta será a abordagem utilizada nas 
análises em questão, e é seguindo este ponto de vista também, Borges Filho (2008, p. 01) 
ressaltar que se deve “conservar o conceito de espaço como um conceito amplo que abarcaria 
tudo o que está inscrito em uma obra literária como tamanho, forma, objetos e suas relações”.  

Esta perspectiva de análise que classifica o espaço constituído pelas relações existentes 
entre os elementos materiais é denominada de perspectiva relacionista, na qual, segundo 
Libanori (2006, p. 12), “o espaço é um fenômeno que pressupõe a movimentação dos 
elementos e não pode ser pensado sem a matéria”.  

Para Heidegger, em Ser e tempo (2002), o ser revela a espacialidade do mundo em que 
se insere à medida que se relaciona com os seres e objetos que estão ao seu redor. Aquilo que 
não entra no domínio da existência do homem permanece na instância do “não-ser.” O homem 
é o ser responsável por atribuir “espacialidade” ao mundo, uma vez que pode escolher, dentre 
os cenários físicos, aqueles com os quais se relacionará. Sendo assim, o ser humano modifica o 
espaço à maneira que interage com ele, vindo a ser também modificado e condicionado pelo 
mesmo.  

Tendo por base esta relação ser humano/espaço e o modo como esta se constitui, 
Libanori (2006, p. 75) explica que “o espaço é composto tanto pelos elementos exteriores como 
pelo homem. Não haveria como pensar a entidade espacial, caso esta não se encontrasse em 
interação com um ‘eu’”. Seguindo esta linha de raciocínio,  

 
O espaço não existe em si, independentemente da atividade que mantém com outros 
seres; pelo contrário, o espaço tem sua funcionalidade determinada pela estrutura 
emocional humana. Uma alteração na organização emocional seria o suficiente para 
derrubar o cenário tal como ele é percebido. O “eu” e o espaço existem em 
interdependência. (LIBANORI, 2006, p. 78) 
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Percebe-se então que o espaço habitado pelo homem só é percebido e considerado de 
tal forma devido à captação consciente do mesmo, visto que uma mudança na maneira deste 
captar a realidade externa mudaria sua definição. Evidencia-se a necessidade da percepção 
humana para a validação da existência do espaço.  

 
O "eu" e o mundo físico existem simultaneamente. Se a consciência é que se dá conta 
dessa simultaneidade, tal consciência não pode se apartar completamente daquilo que 
ela percebe, o que equivaleria à existência de um estado autônomo, vazio. Assim sendo, 
o homem consiste num ponto da sucessão de coisas, o que significa afirmar que o 
homem não poderia existir como um elemento apartado do seu espaço. (LIBANORI, 
2006, p. 75) 

 
Partindo do princípio “que o homem é a condição para existência do espaço” (LIBANORI, 

2006, p.75), então o espaço é um fator essencial para a existência dos seres, pois tudo que 
existe, existe em algum lugar, de modo que, em relação ao homem, “não se trata de ‘pré-existir’ 
ao mundo já dado e sim de ‘vir a existir junto’ com o espaço”. (LIBANORI, 2006, p. 73).  

Desta maneira, após estas considerações teóricas iniciais, é válido ressaltar que o artigo 
em questão visa discutir a inter-relação entre o ser humano e o espaço na obra de Guimarães 
Rosa, partindo da abordagem relacionista do espaço, tanto pelo viés da teoria literária quanto 
pelo viés do pensamento existencialista. 

 
 

Estudo analíticoEstudo analíticoEstudo analíticoEstudo analítico    
 
O autor em questão, João Guimarães Rosa, possui uma literatura de destaque pelos 

leitores e pela crítica especializada. É de conhecimento geral que através de sua obra o autor 
mostra possuir um forte apego pela realidade da vida nas regiões interioranas, percebendo e 
valorizando a riqueza cultural que emana no modo de vida do homem sertanejo em geral, seus 
costumes diários na lida no campo, suas relações com os animais, seu modo de falar, ou seja, 
sua cultura em geral.  

Para poder se aproximar ao máximo da perspectiva dos que vivenciam uma realidade 
diferente daquelas dos centros urbanos, Rosa buscou embrenhar-se pelo interior do Brasil para 
conhecer melhor a essência destes povos e suas realidades, as quais não eram totalmente 
distantes do escritor, pois mesmo que fosse um homem das letras, formado em medicina e 
diplomata em cargos tanto no Brasil quanto em outros países, suas raízes desde o nascimento 
o ligam às regiões interioranas em contato com bois e vaqueiros, tendo passado a infância no 
interior de Minas Gerais, em uma região de fazendas e engorda de gado. “Sua infância passada 
no local deixou marcas tão fortes em sua vida que este veio a tornar-se mais tarde o cenário de 
muitas de suas histórias.” (COUTINHO, 2013, p. 07). Estas experiências tiveram continuidade 
com as várias viagens empreendidas às regiões interioranas do Brasil visando um estudo 
etnológico da riquíssima cultura sertaneja. Os textos “Com o vaqueiro Mariano”, “Ao Pantanal” e 
alguns contos de Sagarana (1946) mostram influências de uma viagem ao Mato Grosso, 
realizada em 1945. Algo semelhante ocorre com as obras Corpo de Baile (1956), e Grande 
Sertão: Veredas (1956), criadas após uma viagem feita em 1952, na qual o escritor 
acompanhou alguns vaqueiros pelos campos gerais no interior do Brasil. Os relatos minuciosos 
desta experiência foram compilados em um livro intitulado A Boiada. Com base no estudo 
destas anotações Mônica Meyer destaca: 

 
A visão que Guimarães Rosa tem dos elementos naturais abre a possibilidade de se 
olhar o humano integrado à natureza; os registros revelam uma proximidade entre o 
homem e as plantas, os bichos e as coisas. O olhar rosiano não distingue a natureza 
enquanto sujeito ou enquanto objeto; os elementos se misturam numa comunhão 
religiosa – todos os seres vivos comungam o mesmo chão, ar e água do sertão e se 
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envolvem através de uma religiosidade traduzida pela irmandade com o universo, que 
possibilita encontrar os fios que tecem a mesma teia da vida. (MEYER, 2008 p. 128) 

 
Estas experiências vivenciadas pelo autor serviram de matéria prima para a elaboração 

de muitos de seus textos. Ciente disto e da quantidade de textos com estas marcas, o presente 
artigo será focalizado na discussão destes aspectos presentes nos contos “O burrinho pedrês” e 
em “Conversa de bois”, ambos da obra Sagarana (1946).  

O conto “O burrinho pedrês” descreve uma viagem empreendida por alguns vaqueiros 
liderados pelo Major Saulo, os quais irão levar 460 bois até uma cidade na qual eles serão 
embarcados em trens e levados ao seu comprador. Um pouco antes da saída, um dos animais 
estoura a cerca de pau com um coice e os cavalos que seriam utilizados para montaria dos 
vaqueiros fogem. Assim, o Major Saulo acaba pedindo a um de seus homens que faça a viagem 
com um burrinho velho, que já trabalhara muito em vida e se encontrava fraco, cansado, mas 
que ainda daria para mais aquela situação. Tratava-se do burrinho pedrês. Enquanto seguem os 
viajantes vão conversando entre si, contando causos ou anedotas para se distraírem durante o 
trajeto, o qual possui algumas adversidades como a rivalidade presente entre os vaqueiros 
Silvino e Badú, ou a travessia de um rio com uma cheia, dificultando a passagem dos bois. 
Chegando ao destino, os bois são entregues, os vaqueiros param em um bar para comer e 
beber e depois, já embriagados e nas altas da noite, seguem a viajem de volta. Com a cheia o 
rio havia transbordado e os animais começaram a atolar e empacar. No entanto, o burrinho 
pedrês que vinha mais atrás segue adiante, fazendo com que os homens entrem no rio, com 
exceção de João Manico e Juca que resolvem ficar. Ao chegar ao meio do rio os animais vão 
perdendo as forças, a correnteza aumenta e muitos galhos e objetos os atrapalham, 
dificultando a travessia que acaba sendo trágica devido a morte de oito dos vaqueiros. O 
burrinho, antes desprezado por sua idade, usa sua experiência para sair da situação: deixa-se 
levar pela correnteza, com calma, e consegue atravessar o rio levando consigo Badu, que 
estava montado, e Francolim, que se agarrara em seu rabo. Assim segue de volta à propriedade 
do Major Saulo e o conto se encerra neste ponto. 

Ao decorrer da leitura percebe-se no conto, pelas atitudes das personagens, uma forte 
relação destas com o espaço natural, tendo destaque uma passagem que descreve o momento 
em que enquanto os vaqueiros no meio de seu percurso são tocados pela chuva que começa a 
cair: 

 
__ Ei, gente, olha o pé d’água! 
Chegava a chuva, branquejante, farfalhando rumorosa, vinda de trás e não de cima, de 
carreira. Alcançou a boiada, enrolando-a toda em bruma e continuando corrida além. [...] 
roufenho, o berrante trombeteou de novo, mais forte, na frente. 
__ Canta, gente! 
E aí soltaram a chuva de verdade: chuva pesada, despejada, um vasto vapor opaco. Era 
como se a gente passasse por debaixo da cachoeira. E desenxergaram-se, de todo, os 
bois. Mas os vaqueiros cantavam juntos:  
“Chove, chuva, choverá, 
Santa Clara a clarear 
Santa justa a justear  
Santo Antônio manda o sol 
P’ra enxugar o meu lençol...” 
__ Oh, diabo, custeou que melhorou. A gente nem estava podendo tomar fôlego, 
embaixo desse dilúvio...”  
(ROSA, 2012, p. 52-52) 

 
Nota-se certa inter-relação entre os seres e os elementos naturais, uma vez que, a 

chegada da chuva desperta nos homens o desejo e a necessidade de cantar. Este canto dos 
vaqueiros é que “solta a chuva de verdade”, aumentando-a em sua intensidade à medida que 
aumenta a intensidade do canto. Assim o canto e a chuva se relacionam, de modo que esta, 
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quando associada à imagem de uma cachoeira, faz remissão tanto ao volume intenso de 
água/vozes quanto à intensidade sonora de ambos. Para completar este efeito, há também 
uma primorosa construção sonora com a repetição dos sons das consoantes: ch, s, v; f; criando 
um intenso efeito de aliteração que remete ao farfalhar da chuva:  

 
ChChChChegavvvva a chchchchuvvvva ffffarffffalhando, vvvvinda de ttttrás [...] E aí ssssoltaram a chchchchuvvvva de vvvverdade: chchchchuvvvva 
pessssada, desssspejjjjada, um vvvvassssto vvvvapor opaco. Era como sssse a ggggente passssssssasssssssse por debaixxxxo da 
cachchchchoeira. E dessssenxxxxergaram-sssse, de todo, ossss boissss. Massss ossss vvvvaqueirossss cantavam jjjjuntossss: 
“ChChChChovvvve, chchchchuvvvva, chchchchovvvverá, / SSSSanta Clara a clarear / SSSSanta jjjjussssta a jjjjusssstear / SSSSanto Antônio 
manda o ssssol / P’ra enxxxxugar o meu lenççççol...” (ROSA, 2012, p. 52-52) 

 
Nota-se neste conto uma construção em prosa com características e traços comuns aos 

textos poéticos, sendo isto recorrente na ficção Roseana. Um estudioso deste aspecto fônico 
chamado Maurice Grammont (Le Vers Français) comenta que  

 
Pode-se pintar uma idéia por meio de sons; todos sabem que isto é praticável na música, 
e a poesia, sem ser música, é [...] em certa medida uma música; as vogais são espécies 
de notas. Nosso cérebro associa e compara continuamente; classifica as idéias, dispõe-
nas por grupos e ordena no mesmo grupo conceitos puramente intelectuais com 
impressões que lhe são fornecidas pelo olvido, a vista, o gosto, o olfato, o tacto. Resulta 
disso que as idéias mais abstratas são quase sempre associadas a idéias de cor, som, 
cheiro, secura, dureza, moleza. (Grammont, p.195-6 Apud. Candido, 2009, p. 49) 

 
No entanto, Candido (2009, p. 50) atenta que “Grammont foi bastante prudente para 

observar, e em seguida insistir repetidas vezes, que o som por si só não produz efeitos se não 
estiver ligado ao sentido.” 

Assim, o contato da chuva com os vaqueiros os incita a cantar, sendo que este canto 
serve para “soltar a chuva”. Esta inter-relação é tão intensa que no decorrer da canção nota que 
se pede que ressurja o sol, sendo que esta prece é logo em seguida atendida pelo próprio 
espaço: “__ Oh, diabo, custeou que melhorou. A gente nem estava podendo tomar fôlego, 
embaixo desse dilúvio...” (ROSA, 2012, p. 52-52). Assim, esta se trata de uma das passagens 
na qual se evidencia a inter-relação entre os seres e o espaço com que se relacionam.  

Uma inter-relação semelhante também está presente no conto “Conversa de bois”, no 
qual se pode notar que as atitudes do ser humano e as dos animais ocorrem de maneira 
concatenadas. O conto trata-se de um causo que narra a viagem de um carro puxado por quatro 
junta de bois, ou seja, quatro pares, tocados por Agenor Soronho e guiado por Tiãozinho, que 
segue a pé na frente dos bois e lhes orienta o caminho. Enquanto segue caminhando, Tiãozinho 
encontra-se muito triste devido à morte recente de seu pai, o qual era transportado dentro do 
carro-de-bois, em cima da carga de rapaduras, para aproveitar o frete.  

O sofrimento do menino é acentuado pelos maus tratos sofridos por Agenor Soronho, o 
qual de modo rude e com frieza não respeita o luto do menino e ainda insulta-o a todo 
momento, dizendo que ele era muito mole e que por culpa dele chegariam tarde no destino 
final. Para piorar, Tiãozinho sabe que Agenor Soronho era amante de sua mãe desde quando o 
pai caíra doente e, agora com a morte do pai, este homem cruel passaria a ser seu padrasto. Os 
bois que puxam o carro compactuam com o sentimento de raiva de Tiãzinho em relação a 
Agenor Soronho, uma vez que também são maltratados e agredidos a todo instante de modo 
desnecessário. Então, enquanto seguem o trajeto, Tiãozinho começa a pensar em se vingar de 
Soronho, tendo consciência de que tinha forças para isto e que se desse uma ordem aos bois 
estes poderiam dar uma arrancada de repente e derrubar Soronho do carro, uma vez que ele 
vinha a um bom trecho dormindo com as rédeas na mão.  

Nota-se que este pensamento, também ocorre aos bois de modo semelhante e 
simultâneo, os quais começam a ter mais consciência da força que possuem e pensam que, se 
o menino fizesse um pequeno movimento coordenando a todos, poderiam derrubar o homem 
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que vivia aferroando-os. Então isto ocorre: Tiãozinho dá um sinal e os bois avançam 
bruscamente fazendo Soronho cair embaixo da roda do carro, que lhe passa no pescoço e 
mata-o. Logo após, chega um carreiro chamado Quirino e mais algumas pessoas para ajudar 
Tiãozinho, que explica o ocorrido e fala que não teve culpa alguma. Após isto, colocam o corpo 
de Agenor Soronho ao lado do morto que já estava na carga e seguem viagem com seu Quirino 
guiando os bois a cavalo, enquanto Tiãozinho acompanha-o a pé.  

Iniciando a análise deste conto, é interessante destacar de antemão que o autor exige o 
conceito de “leitor modelo”, de Umberto Eco, uma vez que o leitor precisa aceitar o ato de 
pensar e o diálogo estabelecido entre os bois, o que seria incoerente no mundo real, mas 
totalmente plausível no mundo ficcional. Segundo Eco (2012, p. 16), para uma leitura 
interessante, “cabe, portanto, observar as regras do jogo, e o leitor modelo é alguém que está 
ansioso para jogar.” Com esta possibilidade de pensamento atribuída aos bois, o autor então 
faz com que a inter-relação entre Tiãozinho e os bois seja tão intensa de modo que ocorra uma 
interpenetração no pensamento de ambos, como no fragmento a seguir: 

 
__ Mhú! Hmoung!... Boi... Bezerro-de-homem... Mas eu sou o boi Capitão!... Moung!... Não 
há nenhum boi Capitão... Mas, todos os bois... Não há bezerro-de-homem!... Todos... 
Tudo... Tudo é enorme... Eu sou enorme!... Sou grande e forte... Mais do que seu Agenor 
Soronho!... Posso vingar meu pai... Meu pai era bom. Ele está morto dentro do carro... 
Seu Agenor Soronho é o diabo grande... Bate em todos os meninos do mundo... Mas eu 
sou enorme... [...]  
__ Mû-ûh... Mû-ûh!... Sim, sou forte... Somos fortes... [...] 
__ Boi Brabagato, boi Brabagato!... Escuta o que os outros bois estão falando. Estão 
doidos?  
__ Bhúh!... Não me chamem, não sou mais... Não existe boi Brabagato. Tudo é forte. 
Grande e forte. [...] Posso mais do que seu Agenor Soronho!... 
__ Que estão falando, todos? Estão loucos?! Eu sou o boi Dançador... [...] Sou mais forte 
que todos... Não há bois, não há homem, somos fortes... Sou muito forte... posso bater 
para todos os lados... Bato no seu Agenor Soronho!... Bato no seu Soronho, de cabresto, 
de vara de marmelo, de pau... Até tirar sangue... E ainda fico mais forte... Sou Tião... 
Tiãzinho!... Matei seu Agenor Soronho... Torno a matar!... Está morto esse carreiro do 
diabo!... Morto matado... [...] Quem manda agora na nossa cafua sou eu... Eu, 
Tiãozinho!... Sou grande, sou dono de muitas terras, com muitos carros de bois, com 
muitas juntas... Ninguém pode mais nem falar no nome do seu Soronho... Não deixo!... 
Sou o mais forte de todos... ninguém pode mandar em mim!... Tiãozão... Tiãozão!... 
Oung... Hmong... Mûh!... [...] (ROSA, 2012, p. 321-323) 

 
Percebe-se que as falas iniciais são dos bois e que, através de um discurso indireto livre, 

surgem as falas do menino Tiãozinho simultânea e seguindo a mesma idéia de uma descoberta 
de consciência de sua força para se vingar, pois “Todos... Tudo... Tudo é enorme... Eu sou 
enorme!... Sou grande e forte... Mais do que seu Agenor Soronho!... Posso vingar meu pai...”, 
sendo este pensamento idêntico ao dos bois: “ __ Mû-ûh... Mû-ûh!... Sim, sou forte... Somos 
fortes... [...] Sou mais forte que todos... Não há bois, não há homem, somos fortes...”, os quais, 
tanto bois quanto o menino percebem que alem de serem fortes e “gritarem por isso: ninguém 
pode mandar em mim!... Tiãozão... Tiãozão!... Oung... Hmong... Mûh!...” cientes disto e de que a 
união de suas forças é algo mais interessante ainda. 

 Deste modo, o pensamento, as vontades semelhantes fazem com que tenham atitudes 
que visam o mesmo ideal, notando-se então que se inter-relacionem de maneira intensa e, 
devido a isto, conseguem alcançar o objetivo em comum: 

 
De lá do coice, voz nasal, cavernosa, rosna Realejo. E todos falam. 
__ Se o carro desse um abalo maior... 
__ Se nós todos corrêssemos, ao mesmo tempo... 
__ O homem do pau-comprido rolaria para o chão. 
__ Ele está na beirada... 
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__ Ele está cai-não-cai, na beiradinha... 
__ Se o bezerro, lá na frente, de repente gritasse, nós teríamos de correr, sem pensar, de 
supetão... 
__ E o homem cairia... 
__ Daqui a pouco... Daqui a pouco... 
__ Cairia... Cairia... 
__ Agora! Agora! 
__ Mûung! Mûng! 
__ ... rolaria para o chão. 
__ Namorado, vamos!!!... – Tiãozinho deu um grito e um salto para o lado, e a vara 
assobiou no ar... E os oito bois das quatro juntas se jogaram para adiante, de uma vez... 
E o carro pulou forte, e craquejou, estrambelhando, com um guincho do cocão. 
__ Virgem, minha Nossa senhora!... Ôa, ôa, boi!...Ôa, meu Deus do céu!... 
Agenor Soronho tinha o sono sereno, a roda esquerda lhe colhera mesmo o pescoço, e a 
algazarra não deixou que se ouvisse xingo ou praga – assim não se pôde saber ao certo 
se o carreiro despertou ou não, antes de desencarnar. Tanto mais que, do cabeçalho ao 
chão, a distância é pequena; e uma rodeja de carro, bem ferrada, chapeada nas 
bandejas e com o aro ondulado de gomos metálicos, pesa no mínimo setenta quilos, 
mormente se, para cantar direito, foi feita de madeira de jacaré ou de peroba-da-miúda 
tirada do espigão... 
__ Mô-oung!... Que é estão falando os bois aí de trás? 
__ Que tudo o que se ajunta espalha... 
__ Que tudo o que se ajunta espalha. 
(ROSA, 2012, p. 321-323) 

 
Nota-se que após a morte de Agenor Soronho os próprios bois têm consciência do 

resultado alcançado, sendo que falam “Que tudo o que se ajunta espalha...”, podendo ser uma 
metáfora de que toda ação possui uma reação, assim como a noção de que tudo que nasce 
morre. Logo após o êxito alcançado com a morte do homem mal a todos, não apenas o menino 
e os bois ficam satisfeitos, mas também há uma mudança para melhor no ambiente, que se 
torna mais fresco e até o carro-de-bois segue viajem mais contente: 
 

Seu Quirino carreia. A cavalo mesmo. Os bois querem caminhar. – “Vamos, Buscapé! 
Namorado, va-âmos!...” E logo agora, que a irara Risoleta se lembrou de que tem um 
sério encontro marcado, duas horas e duas léguas para trás, é que o caminho melhorou. 
Tiãozinho – nunca houve melhor menino candieiro – vai em corridinha, maneiro, porque 
os bois, com a fresca, aceleram. E talvez dois defuntos dêem mais para a viagem, pois 
até o carro está contente – renhein... nehim... – e abre a goela do chumaço, numa toada 
triunfal. (ROSA, 2012, p. 324) 

 
Ao final do conto, evidencia que após a desejada morte do cruel Agenor Soronho, tudo é 

alterado para melhor, mostrando o quão estão interligados e se inter-relacionam o homem, os 
animais e o espaço no qual se inserem, marca esta que também foi destacada neste estudo 
em relação co conto “O burrinho pedrês”. 

Desta forma, evidencia-se que não apenas nestes contos estudados, mas na obra 
rosiana de modo geral, como destaca Coutinho (2013, p. 27), “homem e natureza, longe de 
constituírem duas entidades distintas, frequentemente postas em conflito, são antes os dois 
lados de um todo integral que se complementam um ao outro.” Para Guimarães Rosa, “a 
concepção de natureza se fundamenta na interação entre sujeitos, todos feitos de uma só 
matéria, de um só couro. A relação entre vaqueiro e natureza não se estabelece 
dicotomicamente.” (MEYER In. ROSA, 2011, p. 222). 
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ConclusConclusConclusConclusãoãoãoão    
 
Ao término deste estudo, pôde-se perceber a alto grau de elaboração textual presente nos 

contos “O burrinho pedrês” e “Conversa de bois”, de Guimarães Rosa, assim como nos outros 
textos que compõem sua obra, tento alcançado intensa representatividade tanto na América 
Latina quanto no mundo afora, sendo ainda um dos responsáveis por contribuir com o devido 
reconhecimento merecido à arte latino-americana. 

É válido ressaltar também todo o aprendizado obtido com as leituras, pesquisas e 
reflexões para o desenvolvimento do estudo em questão, o qual objetivou fazer alguns recortes 
para a análise de apenas dois dos contos de um autor muito importante para a literatura 
universal. No entanto, sabe-se que textos primorosos como os contos aqui analisados, assim 
como um autor tão renomado como Guimarães Rosa, não estão esgotados em suas 
possibilidades de leituras, podendo vir a serem revisitados e discutidos com base em outras 
teorias.  
    
    
REFERÊNCIASREFERÊNCIASREFERÊNCIASREFERÊNCIAS    
 
BORGES FILHO, Ozíris. Espaço e Literatura:    introdução à topoanálise. Anais do XI Congresso 
Internacional da ABRALIC. São Paulo: USP, 2008. Disponível em: 
http://www.abralic.org.br/anais/cong2008/AnaisOnline/simposios/pdf/067/OZIRIS_FILHO.pdf
. Acessado em 25/06/2014.    
BRANDÃO, Luiz Alberto. Espaços literários e suas expansões. Belo Horizonte: Revista Aletria. 
Janeiro – Junho 2007. Vol. 15. 
BRANDÃO, Luis Alberto. Teorias do espaço literário. São Paulo: Perspectiva, 2013. 
CANDIDO, Antonio. O estudo analítico do poema. 6 ed. São Paulo: Humanitas, 2009. 
COUTINHO, Eduardo. Grande Sertão: Veredas. São Paulo: Realizações Editora, 2013.     
ECO, Umberto. Os seis passeios pelos bosques da ficção. 6ª reimpressão. Tradução Hildegard 
Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.    
HEIDEGGER, Martin. 12 ed.  Ser e tempo. Tradução Márcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: 
Vozes, 2002. 
LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Newton & Leibniz. Tradução Carlos Lopes de Mattos, Pablo Rubén 
Mariconda, Marilena de Souza Chauí. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 
LIBANORI, Évely Vânia. A construção do espaço em Ópera dos Mortos, de Autran Dourado, e 
Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Tese de Doutorado. UNESP Assis. 2006. 
MEYER, Mônica. A Natureza do sertão. In. ROSA, João Guimarães. A Boiada. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2011.    
MEYER, Mônica. Ser-tão Natureza:    A natureza em Guimarães Rosa. Belo Horizonte: UFMG, 
2008. 
REIS, Carlos; LOPES, Ana Cristina M. Dicionário de Narratologia.    7 ed. Coimbra: Almedina, 2002. 
ROSA, João Guimarães. Sagarana.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012.  
 
 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  333388886666    

CCCCOOOONNNNFFFFIIIIGGGGUUUURRRRAAAAÇÇÇÇÕÕÕÕEEEESSSS    DDDDOOOO    EEEESSSSPPPPAAAAÇÇÇÇOOOO    NA NA NA NA 
OBRA DE EUCLIDES DA CUNHAOBRA DE EUCLIDES DA CUNHAOBRA DE EUCLIDES DA CUNHAOBRA DE EUCLIDES DA CUNHA    

    
    

Débora Soares de Araújo (UFPR) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Euclides da Cunha é um autor apaixonado pelas terras do Brasil. Seja 
como engenheiro, jornalista, pesquisador atento às questões nacionais e 
escritor, Euclides tem sempre como objetivo as reflexões sobre as terras 
brasileiras. Desde sua primeira obra, Os sertões (1902), até seu último e 
inacabado livro, Um paraíso perdido (1909; Eds. 1986 e 2000), encontramos a 
preocupação constante de entender o país em seus múltiplos aspectos. Para 
tanto, o autor lança mão de um arsenal científico e literário capaz de estruturar 
a sua representação da nação. Este trabalho tem, pois, o objetivo de levantar 
questões sobre a configuração do espaço na obra de Euclides da Cunha, 
buscando entender a sua dinâmica, especialmente no que concerne à noção 
de paisagem e fronteira.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: literatura brasileira; Euclides da Cunha; espaço. 

 
 
ConsideraçConsideraçConsideraçConsiderações iniciaisões iniciaisões iniciaisões iniciais    
 

Nas obras de Euclides da Cunha a paixão pelas terras brasileiras fica evidente. Não é de 
se estranhar que o próprio autor declare: “Não desejo Europa, o boulevard, os brilhos de uma 
posição, desejo o sertão, a picada malgradada, e a vida afanosa e triste de pioneiro. Nestes 
tempos de fragilidade já não é pouco (GALVÃO e GALOTTI 1997, p. 183)”. Porém, além da 
paixão telúrica, o interesse de Euclides em regiões ignotas do território nacional estava pautado 
numa profunda aposta interpretativa. O autor acreditava que era hora de buscar outra 
perspectiva crítica, capaz de analisar e interpretar o momento histórico que o Brasil 
atravessava, pois como ele mesmo observa: “cada vez mais me convenço que esta deplorável 
rua do Ouvidor é o pior prisma por onde toda a gente vê a nossa terra.” (GALVÃO e GALOTTI 
1997, p. 251). Nesse sentido, Euclides acredita que o sertão e a região amazônica, lugares que 
para a maioria dos brasileiros eram mais desconhecidos que as terras estrangeiras, podem 
questionar a profundidade da adesão ao modelo civilizador propagado pela Europa. Ou seja: 
sertão e região amazônica seriam os lugares de observação do choque entre o modelo europeu 
de modernização e as condições físicas, sociais, econômicas e políticas que aqui se 
desenharam. Além disso, essa mudança de perspectiva deveria ser tarefa de um brasileiro, 
pois: “se as nações estrangeiras mandam cientistas ao Brasil, que absurdo haverá de 
encarregar-se de idêntico objetivo um brasileiro?” (GALVÃO e GALOTTI 1997, p. 178). 

A busca por realizar outra interpretação da nação, capaz de dar conta da atual 
configuração histórica e política brasileira (e aqui a principal referência é a delicada situação da 
recém República) e a tarefa de ser o observador e estruturador dessa nova mirada faz com que 
Euclides da Cunha proponha  

  
O exercício prático-imaginativo de um itinerário que busque interrogar os modos de 
produção das ilusões identitárias a partir de pontos extremos do território, portanto, dos 
limites de possibilidade da história e da cultura, constitui ensaio, ao mesmo tempo, do 
mapeamento de imagens e vozes de hipotéticas contracorrentes muitas vezes dispersas, 
quando não inteiramente inacessíveis, mas o bastante reais para converter em instáveis 
e rapidamente ocas a maior parte das representações edificantes do “Brasil moderno”. 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  333388887777    

Por isso mesmo, ao invés de buscar de início um centro (histórico, político, econômico, 
cultural, artístico, ideológico, etc), a perspectiva a se adotar é a do inventário de signos 
desviantes, à margem – deslocados, enfim, das cristalizações monumentais, ruiniformes 
ou deletérias do corpo da pátria”. (HARDMAN 2009, p. 310). 

 
Esse itinerário que articula em especial dois pontos extremos (sertão e floresta) é, 

assim, a configuração do maior objetivo de Euclides: conhecer e interpretar o Brasil a partir da 
constituição de uma geopoética, responsável por um desenho dialético da nação – sua imagem 
do Brasil.  

 
 

As viagens, as paisagens, as As viagens, as paisagens, as As viagens, as paisagens, as As viagens, as paisagens, as obrasobrasobrasobras    
 

Já com o pensamento voltado para conhecer e entender o país, especialmente as 
regiões ignotas ou marginais, Euclides da Cunha escreveu Os sertões (1902) e Um paraíso 
perdido (1909), sendo esta última obra inconclusa, formada por textos que têm a região 
amazônica como ponto central de análise e discussão. Das duas obras emergem, 
respectivamente, o sertão e a floresta amazônica, regiões que o autor conheceu por conta de 
suas atividades de jornalista e chefe de comissão diplomática. No sertão baiano Euclides esteve 
como correspondente do jornal O Estado de São Paulo, para cobrir a última expedição a 
Canudos. Já para a floresta, Euclides foi enviado como chefe de missão diplomática 
internacional, que tinha o objetivo de resolver os problemas territoriais na fronteira entre Brasil 
e Peru.  Assim, de forma sintética, é possível dizer que duas viagens, duas paisagens e duas 
obras são responsáveis pela conformação do que aqui chamamos de geopoética euclidiana.  

O interesse pelas configurações do espaço na obra de Euclides da Cunha não é aspecto 
novo, especialmente porque Os sertões, desde seu surgimento, despertou a atenção de 
estudiosos desta questão. Mais recente, o interesse por Um paraíso perdido tem se mostrado 
crescente, principalmente porque a Amazônia é foco de uma intrincada discussão política 
nacional e internacional. Porém, trabalhos que partam da pesquisa articulada das duas obras, 
ou que pelo menos vislumbre tal questão, são recentes e, dessa maneira, o resultado de 
algumas pesquisas têm surgido um tanto recentemente. Exemplo disto vemos no ensaio O 
mediterrâneo na América Latina: a Amazônia na visão de Euclides da Cunha, de Willi Bolle 
(2005), o livro A vingança da Hileia, de Francisco Foot Hardman (2009) e  A geopoética de 
Euclides da Cunha, de Ronaldes de Melo e Souza (2009).  

Em seu ensaio, apesar do objetivo principal ser a construção de um conciso roteiro de 
leitura dos escritos amazônicos de Euclides, Willi Bolle propõe um esboço de comparação de 
Um paraíso perdido com Os sertões. No esboço, o interesse recai especialmente sobre as 
características de composição e estilo, especialmente sobre os moldes de composição 1 de Os 
sertões que, não obrigatoriamente pelas mesmas vias, ressurgem em Um paraíso perdido. 
Francisco Foot Hardman, em seu livro, articula as representações literárias de Euclides sobre a 
Amazônia com outros autores, nos fala da poética das ruínas surgida da trágica experiência de 
Canudos em Os sertões e discute as projeções literárias do romantismo, do naturalismo e 
especialmente do modernismo na obra euclidiana. Contudo, é em A geopoética de Euclides da 
Cunha, de Ronaldes de Melo e Souza (2009), que surge de forma direta o tema da constituição 
de uma poética da terra. Vejamos: 

 
Geopoética significa poética da terra. A expressão inédita [grifo meu] corresponde à 
originalidade da ficção narrativa de Euclides da Cunha no contexto nacional e 
internacional. A tese que se pretende demonstrar é que o autor de Os sertões e de Um 
paraíso perdido se notabiliza como um dos maiores poetas da prosa de ficção no vasto 
domínio da literatura ocidental. O estatuto calculado do vigor da inspiração artística e do 

                                                           
1  Termo utilizado por Willi Bolle (2005, p.145). 
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rigor científico da reflexão, que decorre do projeto euclidiano do consórcio da ciência e 
da arte, se patentiza na elaboração de duas poéticas da terra (SOUZA, 2009, p. 7). 

 
Além do atual estado da questão de constituição da geopoética em si, é preciso seguir 

as pistas de referências, citações e autores presentes nas próprias obras do autor e articulá-los 
a um panorama de questões essenciais que permeiam Euclides, seu tempo, seus escritos, para 
se chegar a uma arqueologia capaz de suportar a densidade do texto e possibilitar sua análise. 
Com este intuito, e de antemão, relembro o interesse de explorar a relação entre literatura e 
geografia, por entender que, para ambas, o espaço e em especial as paisagens são importantes 
(e constantes) objetos de estudo, lembrando ainda que, para literatura e geografia, o aspecto 
econômico, o político e o social não são categorias imutáveis e independentes do local onde se 
encontram. Outro ponto a ressaltar é a questão da recepção de Os sertões e Um paraíso 
perdido. Sabemos que Os sertões é fonte de vasta fortuna crítica, todavia os escritos 
amazônicos constituem o aspecto menos conhecido da obra de Euclides da Cunha. Tal relativo 
desconhecimento, como esclarece Willi Bolle (2005, p. 1), se dá basicamente por três razões: 
pelo ofuscamento de Os sertões, considerado a obra prima do autor e integrante da literatura 
universal, pelo caráter fragmentário, que os deixa em desvantagem diante de uma obra 
conclusa e ainda pela própria temática amazônica, que continua ocupando um lugar apenas 
marginal na consciência geral de grande parte da população brasileira, inclusive dos 
intelectuais (BOLLE, 2005, p. 1). Embora menos conhecida, é necessário apontar que já existem 
estudos sobre Um paraíso perdido, porém o estudo comparativo dessas obras é um viés 
pouquíssimo explorado e creio que pôr em relação estes textos possa acrescentar elementos 
importantes na discussão sobre a obra de Euclides e sua projeção e, evidentemente, sobre a 
literatura brasileira ou, de forma mais ampla, sobre o pensamento social brasileiro e ainda 
ultrapassar a fronteira nacional, já que Euclides pensa o Brasil para além de suas fronteiras.   

 
 

O espaço, as paisagens, as fronteirasO espaço, as paisagens, as fronteirasO espaço, as paisagens, as fronteirasO espaço, as paisagens, as fronteiras    
    

Alain Reynaud em seu texto A noção de espaço na geografia (SANTOS e SOUZA, 1986, 
p. 5) nos diz que a geografia está intimamente associada à ideia de espaço e que quando um 
geógrafo percebe que seu domínio de estudo coincide mais ou menos com o de outra ciência 
ele procura afirmar o espaço como seu elemento de originalidade inalienável, mas será que a 
noção de espaço estaria capacitada para fundamentar e definir a geografia como ciência? Mais 
à frente, Reynaud, baseado nas ideias de Leibniz e Kant, nos esclarece que a noção de espaço 
(assim como a noção de tempo) é uma noção que funciona a priori, ou seja, é uma 
representação que serve de fundamento a todas as percepções exteriores. Assim, o espaço é 
considerado como condição de ocorrência de fenômenos e neste sentido o espaço é uma noção 
pertencente a todas as ciências. Portanto, geografia e literatura, mesmo que com corpus 
diferentes têm em comum uma preocupação com as representações do espaço, mais 
especificadamente com as representações dinâmicas do espaço e das paisagens. Porém, é 
importante ressaltar que 
 

Paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é o conjunto de formas que, num 
dado momento exprimem as heranças que representam as sucessivas relações 
localizadas entre homem e natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as 
anima. 
A palavra paisagem é frequentemente utilizada em vez da expressão configuração 
territorial. Esta é o conjunto de elementos naturais e artificiais que fisicamente 
caracterizam uma área. A rigor, a paisagem é apenas a porção da configuração 
territorial que é possível abarcar com a visão. Assim, quando se fala em paisagem, há, 
também, referência à configuração territorial e, em muitos idiomas, o uso das duas 
expressões é indiferente. 
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A paisagem se dá como um conjunto de objetos reais-concretos. Nesse sentido a 
paisagem é transtemporal, juntando objetos passados e presentes, uma construção 
transversal. O espaço é sempre um presente, uma construção horizontal, uma situação 
única. Cada paisagem se caracteriza por uma dada distribuição de formas-objetos, 
providas de um conteúdo técnico específico. Já o espaço resulta da intrusão da 
sociedade nessas formas-objetos. Por isso, esses objetos não mudam de lugar, mas 
mudam de função, isto é, de significação, de valor sistêmico. A paisagem é, pois, um 
sistema material e, nessa condição, relativamente imutável: o espaço é um sistema de 
valores, que se transforma permanentemente (SANTOS, 2001, p. 66-67). 

 
A questão entre espaço e paisagem é espinhosa, ambas as noções possuem inúmeras 

abordagens (que por sua vez se relacionam de várias formas), quer tratadas no campo da 
geografia, da filosofia, da literatura etc. Porém, para este momento é importante ressaltar o 
caráter dialético entre espaço e paisagem, dando assim a amplitude necessária ao olhar que já 
é resultado de um processo cognitivo repleto de representações do imaginário social, e se 
mostra, pois, de forma dual: é real e também representação, concreta e também subjetiva e 
não se pode mais estabelecer limites entre fenômenos naturais e culturais plasmados pelo 
olhar, pois: 

 
O ato de ver não é o ato de uma máquina de perceber o real enquanto composto de 
evidências tautológicas. O ato de dar a ver não é o ato de dar evidências visíveis a pares 
de olhos que se apoderam unilateralmente do “dom visual” para se satisfazer 
unilateralmente com ele. Dar a ver é sempre inquietar o ver, em seu ato, em seu sujeito. 
Ver é sempre uma operação de sujeito, portanto uma operação fendida, inquieta, 
agitada, aberta (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 77). 

 
Espaço e paisagem formam uma dupla dialética capaz de suportar as representações 

desde sua mirada física e concreta até suas complexas interações sociais e subjetivas. Antes de 
seguir é importante tecer ainda algumas observações sobre a importância da geografia na obra 
euclidiana. Primeiramente, há em comum o interesse na conformação dos espaços, desde seu 
aspecto morfológico até o político. A relação entre as duas instâncias das ciências humanas se 
justifica sobremaneira pela presença de certo pensamento geográfico na obra euclidiana, que é 
exatamente resultante da representação das interações dinâmicas entre o homem e seu meio. 
Para Euclides a paisagem é onde se conjuga “aquilo que se vê como evidência de um volume e, 
por outro lado, aquilo que nos olha – o que não tem mais nada de evidente e vem das 
experiências do sujeito, que tenta repor e (res)significar suas perdas, ruínas e esvaziamento” 
(DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 37). É também o lugar onde as experiências se inscrevem e são 
transmitidas de um individuo a outro, de uma geração a outra, e assim, se torna testemunha 
das relações entre os homens e o meio. A paisagem presente ou evocada, concreta e subjetiva 
ajuda a questionar e conduzir as obras, colocando-se como princípio de descoberta, de 
mediação. Aliás, Os sertões e Um paraíso perdido são dessas obras em que as paisagens 
assumem o papel de motor dialético – a construir imagens do Brasil através do vertiginoso jogo 
de figuração e transfiguração dos espaços.  A título de rápida exemplificação vejamos dois 
trechos, respectivamente de Os sertões e de Um paraíso perdido: 

 
O planalto central do Brasil desce, nos litorais do sul, em escarpas inteiriças, altas e 
abruptas. Assoberba os mares, e desata-se em chapadões nivelados pelos visos das 
cordilheiras marítimas, distendidas do Rio Grande a Minas. Mas ao desviar para as terras 
setentrionais diminui gradualmente de altitude, ao mesmo tempo que descamba para a 
costa oriental em andares, ou repetindo socalcos, que o despem da primeira grandeza 
afastando-o consideravelmente para o interior. (CUNHA, 1995, p. 101). 
 
É sem dúvida, o maior quadro da terra; porém chatamente rebatido num plano 
horizontal que mal alevantam de uma banda, à feição de restos de uma enorme 
moldura que se quebrou, as serranias de arenito de Monte Alegre e as serras graníticas 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  333399990000    

das Guianas. E como lhe falta a linha vertical, preexcelente na movimentação da 
paisagem, em poucas horas o observador cede às fadigas de monotonia inaturável e 
sente que seu olhar, inexplicavelmente, se abrevia nos sem-fins daqueles horizontes 
vazios e indefinidos como os dos mares(CUNHA, 1995, p. 249). 

 
O pensamento geográfico presente nas obras de Euclides foi o que inicialmente nos 

levou a explorar a relação entre literatura e geografia, especialmente porque com o advento da 
geografia cultural2 as percepções e experiências dos sujeitos no mundo passam a receber 
maior atenção de abordagens que procuram dar conta das complexas relações e 
transformações dos espaços. 

Sintetizando, a preocupação constante com a tarefa do espaço na constituição da 
identidade nacional está na base de toda a obra de Euclides. Também se entende que a 
articulação entre ciência e arte, aqui mais pontualmente entre a geografia e a literatura, seja 
uma de suas maiores vias estruturantes.  Neste quadro, uma das mais fortes articulações se dá 
no tocante à noção de fronteira.  

O Brasil é resultante de uma bipartição geográfica e cultural vinda desde o movimento 
das Bandeiras. Têm-se dois cenários principais: sertão e litoral. A separação é histórica e 
geográfica e diz muito sobre o processo de colonização brasileira (que ficou durante muito 
tempo concentrada no litoral e só depois seguiu em direção ao desbravamento no interior do 
país). Entre as duas porções, com seus desdobramentos sociais, econômicos e políticos, há um 
forte desequilíbrio.  A questão da fronteira (em seu amplo sentido e alcance) tem no texto 
euclidiano uma visão fundante, especialmente no que se refere à urgência da busca por 
equilibrar as duas porções do país. É possível dizer que ao se lançar para os pontos extremos do 
território nacional (sertão e floresta) Euclides da Cunha propõe uma nova forma de Bandeiras, 
especialmente se pensarmos na importância da análise crítica dos espaços no processo de 
construção da identidade nacional. 

Além da ampla e densa questão do espaço acima abordada, gostaria de pontuar outro 
aspecto que, embora mais literalmente, também lhe é pertinente: a noção de fronteira. Euclides 
se debruça sobre a questão fronteiriça entre o Brasil e o Peru. Aqui a referência é à sua função 
como chefe de comissão de exploração e reconhecimento no Alto Purus, no então território do 
Acre. Para a região, o autor foi enviado, juntamente com representantes do governo peruano, 
para realizar o reconhecimento da área e ajudar a traçar a fronteira entre os países. Buscando 
dirimir a questão de forma pacífica o governo brasileiro, através da figura do Barão do Rio 
Branco e de Euclides da Cunha, procurou mapear a região para de forma pacífica resolver os 
principais conflitos. Também gostaria de destacar que a experiência da viagem nas fronteiras 
do país ajudou Euclides a constituir certa visão sobre a América do Sul.  Os problemas dos 
limites entre Brasil e Peru serviram para revelar a pouca eficiência da política dos vários países 
limítrofes e a necessidade de um projeto integrador unindo o Brasil e os países vizinhos. Nessa 
direção, Euclides estudou com afinco questões de fronteiras entre Peru e Bolívia, e por esta 
última, a mais indígena das nações da América do Sul, nutriu imensa simpatia, pois reconheceu 
sua extrema originalidade dentro do mundo hispânico3 e tratou de assuntos entre Argentina e 
Brasil ao tratar da construção da via férrea entre os dois países em “Viação sul-americana”4. 
Ainda cabe ao autor de Um paraíso perdido, o pioneirismo da pesquisa documental em 
documentos oficiais peruanos (procedimento nada usual para época), onde localizou episódios 
sobre caboclos sertanejos em terras peruanas, àquela época desconhecidos da historiografia 
brasileira5. A importância dos escritos amazônicos de Euclides é imensa e, embora ainda 

                                                           
2 No artigo A evolução recente da geografia cultural de língua francesa, Paul Claval comenta que com a renovação da 
geografia cultural, após 1980, a paisagem passa a ser considerada em sua dimensão cultural, ou seja, como um dos 
contextos através dos quais a cultura se transmite de um individuo a outro, de uma geração a outra e se torna 
testemunha das relações entre os homens e o meio.  Ver: CLAVAL, 2003. 
3  Para aprofundar a questão ver  Peru versus Bolívia, (CUNHA 1995, V.I). 
4 Para aprofundar a questão ver À margem da história (CUNHA, 1995, V.I). 
5 Ver o texto “Os brasileiros”, In: À margem da história (CUNHA 1995, V.I). 
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existam poucos trabalhos de pesquisa que os vislumbrem, é impossível negar sua instigante 
importância. Sobre a obra amazônica de Euclides, Francisco Foot Hardman nos esclarece: 

 
Creio que a literatura amazônica do autor de À Margem da História, como desafio dos 
pontos extremos, confrontada com fragmentos do infinito, que se mostra escondendo-se, 
nessas paisagens de grande extensão ainda precariamente denominadas pelo homem, 
irmana-o a prosadores da família de Melville ou Poe (...). E aproxima-o, na América 
Latina, talvez como a matriz inspiradora que teve em Alberto Rangel um de seus vetores, 
da vertente que, remontando longinquamente a Sarmiento, chegou até a obra prima do 
colombiano José Eustasio Rivera, La vorágine, outro grande romance da vingança da 
selva, canônico em todo o espaço cultural hispano-americano do século XX. Ecos mais 
tardios e contemporâneos conduzem, por fim, nesse itinerário de afinidades e angústias 
de influência, até Vargas Llosa, que, depois de tratar da Amazônia peruana em várias 
novelas, viajou pessoalmente aos sertões de Canudos para escrever a sua A guerra do 
fim do mundo (HARDMAN, 2009, p. 49). 

 
 Com o projeto de construção de uma geopoética do Brasil, Euclides da Cunha 

corporifica seu maior e mais ambicioso projeto: interpretar o Brasil. Nesse caminho, a questão 
do espaço lhe é fundamental e mesmo estruturante. O autor parece ter entendido que havia um 
novo caminho para interpretar. É possível fazer a história de tudo, porém não era usual se fazer 
a história da nação através de aspectos geográficos. Euclides, ainda no século XIX, pressente o 
que Michel Foucault, muitos anos depois e já no século XX, nos diz 
 

A história é a obsessão do século XIX (...) A nossa época talvez seja, acima de tudo a 
época do espaço. Nós vivemos na época da simultaneidade: nós vivemos na época da 
justaposição, do próximo e do longínquo, do lado-a-lado e do disperso. Julgo que 
ocupamos um tempo no qual a nossa experiência do mundo se assemelha mais a uma 
rede que vai ligando pontos e se intersecta com a sua própria meada do que 
propriamente a uma vivência que se vai enriquecendo com o tempo (FOUCAULT, 2006, 
p. 78). 

 
Nesse sentido, Euclides da Cunha, com sua literatura visionária, entendeu que era 

preciso ir além da história, ou seja, ir além dos fatos que se sucedem um após o outro no 
tempo, buscando compreender os fenômenos lado a lado no espaço. Antes mesmo de um 
maior aprofundamento na sua preciosa contribuição literária, esta escolha já nos diz muito do 
autor e da abrangência de sua obra, sem dúvida, essencial para o pensamento social brasileiro.  
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EEEESSSSCCCCRRRRIIIITTTTAAAA    DDDDOOOO    CCCCOOOONNNNTTTTEEEEMMMMPPPPOOOORRRRÂÂÂÂNEO NEO NEO NEO 
AMAZAMAZAMAZAMAZÔNICOÔNICOÔNICOÔNICO    

    
    

Sérgio Afonso Gonçalves Alves (UFPA) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: O presente artigo visa à discussão da representação do espaço na 
literatura atual produzida na Amazônia ou nela ambientada, investigando os 
elementos de (des)construção da floresta ou do urbano. O questionamento se 
fará à literatura tradicional enquanto espaço privilegiado do mitológico, das 
lendas e do folclore da região, por oposição às questões do contemporâneo 
amazônico visto como o lugar do afrouxamento da rigidez fronteiriça, da 
hibridização, da exclusão e da relação do sujeito com o espaço público. A 
(des)construção do espaço literário amazônico será visto a partir de um ponto 
de vista de representação e reconstrução de sentido como modo de repensar a 
paisagem amazônica atual. A forma como a literatura aborda esse espaço não 
se dá como uma apropriação de sentidos disseminados por textos tradicionais, 
mas como um processo de ressemiotização de elementos presentes na 
literatura praticada na região do passado e do presente, conjugando 
elementos híbridos e estabelecendo um novo modo de pensar a região 
contextualizada no sistema global de produção capitalista. Com isso, a lógica 
literária de reconstrução espacial será descrito não apenas como uma 
transcontextualização (Linda Hutcheon), mas principalmente, como uma 
transformação de sentido, considerado como espaço percebido. Portanto, a 
representação do espaço amazônico, atualizado pelos textos literários, será 
estudada à luz de seu potencial de ressemiotização e da reinvenção da 
paisagem como espaço percebido.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: literatura; Amazônia; Milton Hatoum. 

 
 

Revistas especializadas, críticos, estudiosos e historiadores da literatura brasileira 
comumente acentuam traços de distinção nas obras ambientadas no mundo amazônico em 
relação à literatura praticada em outras partes do Brasil. Essa distinção pode ser explicada não 
só pelas características gerais da região no que tange o aspecto físico e humano, mas também, 
especificamente, pela cultura que a distingue de outras regiões brasileiras. Mas se podemos 
apontar razões naturais para tal distinção, que é o seu aspecto mais visível, podemos 
igualmente visualizar que a região seguiu caminhos próprios por um certo período de tempo, 
ocasionando diferenças históricas e culturais. Se as duas razões aqui apontadas são 
verdadeiras, não é menos verdade que o vasto território e seu clima influenciam diretamente no 
cotidiano de seus moradores na mesma proporção que as razões históricas e culturais. Assim, 
delineado geograficamente por imensas distancias, pela história e pela cultura, a fala, o 
comportamento, a alimentação, a dança e até o modo de se relacionar do homem dessa região 
a torna tão peculiar que lhe faz valer os títulos que lhe foram aplicados. E são justamente os 
nomes e expressões consagrados popularmente os responsáveis pelos estereótipos tão 
consolidados que hoje a região é considerada sob o ponto de vista que lhe dá a ideia 
equivocada de um lugar homogêneo e paradisíaco.  

Essa ideia é comum não só na literatura, mas também em outros gêneros discursivos. 
Alguns estudos de economia, por exemplo, delineiam uma região tão amplamente marcada 
pela abundância da água, pelo calor e umidade dos trópicos que a sua administração gira em 
torno destas. Centros de estudos e pesquisas científicas divulgam amplamente o imensurável 
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manancial biológico da região e o quanto ela pode contribuir para a vida humana. Estudos do 
folclore e da literatura explicam o estilo abundante e o modo de escrever de uma parcela 
importante de escritores amazônicos regulados pelo vai e vem da maré, ritmo este que regula a 
vida do caboclo e do homem da cidade. Vê-se que a vastidão amazônica condicionou o olhar 
sobre a região a tal ponto que os escritos sobre a região, desde os primeiros viajantes aos 
contemporâneos, são direcionados para a sua riqueza natural. Em todos os escritos são comuns 
as metáforas da natureza exuberante que dá, e, às vezes, tira o sustento, desenvolvendo um 
tipo de atividade extrativista diferenciada da civilização brasileira. Portanto é a partir da 
natureza que são definidas na literatura amazônica o estilo, a temática e sua força expressiva, 
colocando aquela como uma determinante externa delineadora da literatura local.  

Indo na contramão desta ideia, este trabalho propõe uma abordagem da literatura a 
partir de uma visão que a coloca não mais como expressão amazônica – que busca 
incessantemente a pintura de um inferno verde, hileia, ou paraíso perdido – considerada como 
uma essência estampada no termo “amazonidade”, (palavra mais utilizada por uma parcela 
importante da crítica literária local), algo comum a toda a literatura da região, um valor ou uma 
regra geral a ser seguida pelos escritores, mas como uma força expressiva capaz de alcançar o 
universal sem deixar de seguir seus próprios espaços e sem perder de vista as características 
próprias da região, mas não mais vista segundo um olhar estereotipado.    

No passado, o espaço geográfico marcante e de tão forte presença impressionou 
viajantes, naturalistas, ensaístas, escritores que de forma acentuada passou a ser retratado na 
literatura de todos os tempos. Mas, sobretudo, a partir da primeira metade do século XIX, 
servindo de tema ou de ambientação a escritores nascidos ou não na região, servirá de 
inspiração para obras fundacionais na literatura brasileira como é o exemplo de Macunaíma, de 
Mário de Andrade, onde se constata não só o espaço amazônico, mas também a construção de 
um legado cultural que se expressa no folclore, conforme demonstra estudos de Câmara 
Cascudo. 

Na esteira desse pensamento comum, a literatura da região, praticada no século XX, 
prolonga os temas e imagens fixadas ao longo do tempo, conforme nos informa estudos de 
Márcio Souza, contribuindo para a consolidação de estereótipos da região, principalmente, 
aqueles que a favorecem como o lugar do exótico, do insólito e do paraíso terrestre. Vale 
lembrar que estudos de vários seguimentos do saber apontam essa parte do planeta como das 
mais atraentes e cobiçadas pelas grandes potências mundiais, pelo seu manancial biológico e 
mineral, e, por isso mesmo, envolvida em debates políticos internacionais como o lugar a ser 
disputado. Sendo, portanto, a expressão do exótico, nada mais útil a esses interesses que 
divulgar nossa literatura e nada mais confortável a certa vertente literária da região do que 
praticar uma literatura tradicional. Neste caso, a literatura se compara a um folheto turístico, 
um simples espaço de divulgação de um lugar exótico, finalidade essa alheia à literatura.  

Entretanto, em que pese essas considerações, não se pode deixar de configurar a 
literatura da Amazônia no contexto da literatura brasileira, assim como não se pode pensar a 
Amazônia fora de uma política global. Apesar de suas especificidades, a Amazônia possui 
problemas comuns com outras regiões do país e do mundo, relacionados à política, economia, 
cultura, já que ela está inserida na aldeia global, na qual todos nós vivemos. Como sabemos, 
fatos acontecidos ou decisões políticas tomadas a milhares de kilômetros de distancia afetam 
a vida local, ocasionando transformações sociais ou mesmo fazendo surgir novos arranjos 
sociais que interferem no cotidiano da região. Felizmente, a literatura praticada por uma 
parcela importante de escritores da região é uma arte que repensa o espaço amazônico 
enquanto espaço redimensionado por uma nova realidade social, desencadeado justamente 
pelo processo de globalização.  

Escritores de diversos pontos da região, de estilo diferente e diferentes até mesmo em 
seu modo de pensar o literário identificam em suas obras certas regularidades sociais que vêm 
marcar uma diferença da literatura contemporânea da Amazônia em relação àquela praticada 
até há poucas décadas atrás. Essa literatura reconhece que nesse espaço circulam signos de 
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fora, o que de pronto abala a ideia de fronteira geográfica, para repensar essa ideia em termos 
culturais. Escritores do contemporâneo amazônico compreendem que a paisagem, tal como 
fora focada na literatura tradicional, como exteriorização das relações, nem sempre revela os 
conteúdos que dão conta do entendimento do espaço como totalidade. Assim, nesse sentido, 

 
Literariamente o espaço é pensado literariamente como resultado das relações 
estabelecidas pela sociedade que se revela como expressão da particularidade de uma 
dada formação socioespacial, possibilitando reconhecer a região como ideia de 
diferenciação do espaço a partir de uma escala que a coloca entre o singular e o 
universal. (ALVES, 2012, p. 44). 

 
A literatura de hoje, seguindo esses passos, não mais reproduz mecanicamente signos 

tradicionais, mas cria artifícios que a tornam capaz de uma ação reveladora de procedimentos 
de circulação de signos que “comunicam lugares e espaços distintos, a exemplo de fluxos de 
pessoas e de mercadorias e anunciam, ao mesmo tempo, questões que perpassam por 
categorias como unidade, identidade e diferenciação.” (ALVES, 2012, p. 44) Esses artifícios são 
os responsáveis pelo processo de ressemiotização de elementos tradicionais, porém agora 
convertidos em novos e revigorados signos literários da região.  

Exemplar desse novo enfoque são escritores que reconhecem o valor da tradição 
literária da região, por isso ainda seguem as marcas deixadas por autores do passado, porém 
sem deixar de remarcar no caminho seus próprios passos, e com essa atitude estabelecem 
uma nova forma de se posicionar diante dos desafios que enfrenta a região. Os autores repisam 
o caminho, em respeito à tradição, no entanto, imprimem à literatura uma nova face. 

Para ilustrar essa ideia, aponto dois dos mais conhecidos autores contemporâneos, o 
amazonense Milton Hatoum, e o paraense Haroldo Maranhão – sem contar os novos escritores 
que surgem em finais do século passado e início deste –, que não figuram no quadro tradicional 
da literatura amazônica, principalmente o segundo, frequentemente esquecido dos eventos 
organizados em sua cidade para celebrar a literatura da Amazônia, embora tenha sido esta a 
fonte de boa parte de sua obra; no Amazonas, Mílton Hatoun é constantemente criticado pela 
crítica local por não ser considerado um escritor “regional”. Talvez a explicação esteja no fato de 
não seguirem, na verdade, estes escritores uma linha tradicional de pensar literariamente a 
região, pois tudo indica que o termo “tradição”, para Mílton e Haroldo, é considerado como uma 
marca, não mais como uma força sob a qual todos estão submetidos, já que para eles repensar 
a literatura tradicional não significa desprezo pelo passado e sim reconstruir o que já fora feito, 
mas com novo material, com signos que marcam a contemporaneidade. Os autores apontados 
– e outros que não foram mencionados –, não deixaram de lado aspectos específicos da região, 
como se pode notar em suas obras, mas os colocam em um novo tempo histórico, 
ressemantizando signos em circulação com signos globalizados, a marca do contemporâneo, 
sem a preocupação de colocar na cena central a chamada “amazonidade”.  

Assumindo uma posição diferente daquela que estabelece uma visão tradicional de 
regionalismo, Angel Rama propõe um novo enfoque à análise de elementos locais visualizando 
neles aspectos múltiplos, afastando o termo do caráter dicotômico, tal como era comumente 
empregado. Segundo o crítico uruguaio, os países criam recortes e traços culturais capazes de 
gerar regiões e microrregiões independentes como resultado da aproximação e hibridização de 
elementos diversos que se consolidam no lugar, alcançando o status de elemento local. Por aí 
se pode notar que essa dinâmica se aproxima da noção de entrelaçamento cultural que produz 
uma desintegração da unidade nacional. A partir desse ponto de vista, se pode afirmar que 
Rama desconstrói uma noção essencialista em favor de uma noção mais ampla e aberta que 
favorece a circulação de signos vistos, a partir de então, não mais como estranhos, mas sim 
como elemento transculturado. Nesse sentido, Rama utiliza o vocábulo “transculturação” para 
expressar o processo pelo qual uma cultura resulta transformada de outras e não como mero 
acúmulo de normas e comportamentos. Através desse processo, a sociedade transculturada 
surge por sua capacidade de elaborar com originalidade tanto elementos idiossincráticos, 
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quanto objetos culturais vindos de fora, constituindo um território que se revela criativo e 
dinâmico, diferente de um simples agregado de empréstimos culturais. Para Ángel Rama, a 
sociedade latino-americana é um produto grandemente transculturado, conforme demonstra 
sua história e seu desenvolvimento marcados por insurreições a normas culturais. A literatura, 
então, de posse desses signos passa a trabalhar os vários elementos estabelecidos sob uma 
nova perspectiva, não sendo mais representativa de uma unidade cultural, ela corresponderá a 
uma pulsão que leva a vários lugares, na medida em que é um produto de invenções 
multitudinárias (RAMA, 1989, p. 18-19). 

Portanto, da acumulação de múltiplos elementos culturais advindos de múltiplos 
lugares, matéria-prima e cosmovisão de um lugar, a literatura promove a     língua e a técnica 
para produzir a obra literária, num esforço de tornar-se independente das fontes primeiras e de 
enriquecer-se com as várias contribuições advindas de diferentes lugares.  

Milton Hatoum é um escritor que pode ser considerado como aquele que repensa o 
espaço sem deixar de refletir a história da região. Ou, em outras palavras, a história constitui o 
pano de fundo de seus romances, porém não está em um patamar secundário em relação ao 
espaço e sim no mesmo grau de importância. Este, talvez, se constitui no traço mais forte e 
original da obra de Milton Hatoum.  

Como exemplo do que está afirmado acima, podemos citar o romance Dois irmãos, 
publicado em 2000, como uma representação de relações sociais que atingem 
contemporaneamente a região, embora o espaço e o tempo histórico da narrativa se reportem 
à primeira metade do século XX. De tom memorialístico, o romance traz à tona questões atuais 
que se referem não só a sociedade brasileira, mas se entendem à cultura latino-americana. 
Uma dessas questões diz respeito ao conceito de transculturação discutido exaustivamente 
pela crítica latino-americana, principalmente por Angel Rama e Mabel Moraña, realizando um 
caminho que hoje se considera como o traço característico da literatura latino-americana de 
vertente amazônica. 

 O romance Dois irmãos apresenta a história do cotidiano amazônico em cenas de uma 
família que aos poucos se fragmenta. Pode-se entender a fragmentação familiar como uma 
representação da fragmentação amazônica que se dá não apenas no entrelaçamento cultural 
que une elementos diversos (no caso romanesco, a cultura oriental e a cultura amazônica), mas 
também no próprio destino dos personagens que vão se afastando lentamente uns dos outros à 
medida que a narrativa avança, até culminar na perda total da casa da família de Halim – local 
que, no início da narrativa, representava o espaço do convívio familiar e social dos personagens. 
A dispersão de pessoas ocorre na medida em que os negócios da família vão decaindo com o 
progresso da cidade de Manaus rumo à modernidade e representa a decadência de uma 
família que passou por vários estágios de relacionamento, da união e partilha de bens comuns 
à desagregação, à perda dos laços familiares, ao ponto de se tornarem estranhos uns aos 
outros e, por fim, o desaparecimento do núcleo familiar; o mesmo se deu no plano histórico da 
região que passou por momentos de riqueza e opulência, nos tempos áureos da borracha, e 
chegou à decadência com o fim da extração da borracha.  

A decadência familiar está permeada por zonas que formam a cultura interna como 
uma mescla entre tradição e modernidade, estampando de forma magistral a ausência de uma 
cor local, verde, essencialmente amazônica – na verdade, o romance traz apenas algumas 
fagulhas da paisagem amazônica tradicional –, porém uma cultura retalhada, multidentitária, 
constituída por espaços e historias entrelaçadas. O trecho a seguir do romance dá ideia dessa 
multiplicidade cultural:  

 
O Biblos foi um ponto de encontro de imigrantes libaneses, sírios e judeus marroquinos 
que moravam na praça Nossa Senhora dos Remédios e nos quarteirões que a rodeavam. 
Falavam português misturado com árabe, francês e espanhol, e dessa algaravia surgiam 
histórias que se cruzavam, vidas em trânsito, um vaivém de vozes que contavam um 
pouco de tudo...(HATOUM, 2000, p.47-48). 
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É nesse território rompido, transculturado que se desenha o quadro cultural de uma 
cidade situada na parte mais central da Amazônia, onde há "uma mistura de gente, de línguas, 
de origens, trajes e aparências" (HATOUM, 2000, p. 53). Essas vidas produzem uma conjuntura 
constituída por diversas forças e uma nova dinâmica cultural na região, oferecendo ao leitor do 
romance renovadas cenas amazônicas, que impregnam e contaminam a unidade nacional. Em 
sua reflexão a respeito da nação como narração, Homi Bhabha aponta para a metáfora 
progressista da coesão social como discurso que tenta expressar as experiências sociais como 
totalidade, em detrimento de diferenças de gênero, raça ou classe (BHABHA, 1998, p. 202). 
Para se pensar a nação, é necessário olhar para as problemáticas fronteiriças, as fissuras do 
presente, que estão encenadas nas temporalidades ambivalentes do espaço-nação. 

Citando um estudo de Bakhtin sobre Viagem a Itália, de Goethe, Bhabha aponta para a 
força da narração de revelar, nos detalhes da vida cotidiana, aspectos que emergem como 
metáforas da vida nacional: “É a visão do microscópico, do elementar, talvez do aleatório 
passar da vida cotidiana na Itália, que revela a história profunda de sua localidade (Lokalität), a 
espacialização do tempo histórico” (BHABHA, 1998, p. 203). 
 O mesmo se pode afirmar da narrativa hora em foco. O tempo da nação está 
representado nas pequenas e insignificantes ações do dia-a-dia, nos pequenos gestos e 
interações rotineiras. Como por exemplo, na mistura de sabores da culinária amazônica com a 
oriental e de outras partes do mundo, o romance dá conta de aspectos da vida na cidade 
amazonense que passa por um momento de transição para a modernidade e começa a ganhar 
ares de metrópole. Nesse sentido, a cidade é vista de forma equalizada em cenas que marcam 
o contraste de uma Manaus dividida em duas partes, mas que existem paralelamente, como se 
pode perceber através do olhar de Nael, o narrador, ao circular por lugares diferentes dos 
habituais, ao transpor fronteiras de seu mundo pequeno, entre o seu quarto e a casa de Halim e 
Zana:  

 
Quando (...) eu folgava um pouco, passeava ao léu pela cidade, atravessava as pontes 
metálicas, perambulava nas áreas margeadas por igarapés, os bairros que se 
expandiam àquela época, cercando o centro de Manaus. Via um outro mundo naqueles 
recantos, a cidade que não vemos, ou não queremos ver. Um mundo escondido, 
ocultado, cheio de seres que improvisavam tudo para sobreviver, alguns vegetando, feito 
a cachorrada esquálida que rondava os pilares das palafitas. (HATOUM, 2000, p. 80-81) 

 
O mundo escondido, ocultado que Nael vem a revelar constitui o território pobre da 

cidade. Ainda segundo Bhabha, aspectos diferentes de uma cultura recalcada são destacados 
como expressão insurgente de um projeto discursivo transgressor, enunciando um modo de 
vida ampliada, perturbadora da metáfora da identidade nacional e inscrevendo-se no tempo 
disjuntivo da modernidade da nação: 

 
Os fragmentos, retalhos e restos da vida cotidiana devem ser repetidamente 
transformados nos signos de uma cultura nacional coerente (...). Na produção da nação 
como narração ocorre uma cisão entre temporalidade continuísta, cumulativa, do 
pedagógico e a estratégia repetitiva, recorrente, do performativo (BHABHA, 1998, p. 
207). 

 
Sob esse ponto de vista, teorizado por Bhabha, notamos que as páginas de Milton 

Hatoum realizam uma importante reflexão sobre o espaço e o tempo nacionais através do 
enfoque do espaço interrompido, do tempo disjuntivo, dos fragmentos e retalhos do cotidiano 
de uma cidade. Manaus, vista sob a perspectiva da cidade sem raiz, do lugar de dispersão, 
segundo Luiz Costa Lima (LIMA, 2000, p. 18-19).  

É justamente o espaço do transitório, do disperso, multidentitario o ponto exato sobre o 
qual investe a narrativa que confronta a visão tradicional e corrente de lugar exótico, livre de 
interferências e percebido como a “fronteira extrema do imaginário brasileiro” (MIRANDA, 
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2000, p. 1-2). Sob essa perspectiva conservadora, o lugar se aproximaria da visão nacionalista 
de pátria, entendido como lugar antigo que identifica e fortalece os sentimentos de 
pertencimento e de História compartilhada e relaciona a algo que lhe é interior e anterior. A 
nação oficial seria o lugar de conservação de patrimônios históricos e acumulação de bens 
comuns, definido pelo governo, museu, revoluções, enfim, tudo o que é institucionalizado. 

Embora o centro da narrativa gire em torno dos conflitos e das diferenças entre os 
irmãos gêmeos Yaqub e Omar, relatados desde o início, e culminam não só com a ruína física 
da casa, mas também com a memória familiar, restando apenas um pequeno quarto no 
quintal, onde mora Nael, filho de Domingas, não podemos negligenciar um outro aspecto 
importante nos questionamentos relacionados à história e à ocupação do espaço na Amazônia, 
embora não seja este o foco deste trabalho, a ocupação do espaço da família de imigrantes na 
Amazônia que contribui para a reestruturação de arranjos sociais na região e 
consequentemente para o surgimento de novos atores sociais.  

No romance de Hatoum o espaço está restrito à casa familiar, ao comércio da família. 
Porém, como já percebemos, há momentos em que alguns personagens rompem tais limites e 
passam a circular no pobre bairro flutuante e em algumas ruas e lugares da cidade. É na 
comparação entre estes lugares pobres que se percebe o contraste entre estes e os ambientes 
frequentados pela família de Halim e que ressaltam os limites, a prisão ou o confinamento 
destinado ao pobre na sociedade burguesa descrita nessa narrativa. Pois, é considerável na 
economia do romance como a inclusão do pobre no meio social é apenas aparente já que sua 
presença se dá como uma forma de exclusão, mas por meio de modos, comportamentos e 
atitudes e de um discurso que parece inclusivo. Os elementos que pertencem à classe social 
baixa no romance são: Domingas, seu filho Nael, A Mulher Prateada, os moradores do Bairro 
Flutuante, feirantes, pescadores, curumins, peixeiros, etc.  

Legítimos representantes de uma classe desfavorecida, Domingas e Nael só têm 
liberdade quando podem circular por outros ambientes com os quais se identificam. Nael só 
sente o prazer de caminhar livre quando, aos domingos, era solicitado por Zana a comprar 
miúdos de boi no porto de Catraia, depois caminhava pelas praças do centro, passava pelos 
becos e ruelas do bairro da Aparecida e apreciava a travessia das canoas no porto da Catraia. 
Em momentos opostos, sua vida era regulada pelas ordens de Zana e em muitas ocasiões 
pelos vizinhos da família que frequentemente solicitavam ao menino para pequenas e 
maçantes tarefas.  

Domingas, a índia domesticada, mãe de Nael, veio trabalhar na casa de Zana em troca 
de algumas mesas e cadeiras que pertenceram a Galib, pai de Zana, e um envelope, 
provavelmente com alguma quantia em dinheiro. Embora tenha deixado o humilde lugar onde 
nascera, após a morte de seu pai e trazida por uma irmâ missionária para morar em convento 
em Manaus, sua situação social não muda, já que vai morar em um minúsculo quarto externo, 
comprimido entre a casa dos patrões e o muro do quintal e terá sua vida agora controlada por 
uma patroa, em vez de religiosas, com palmatória na mão. O confinamento a que está 
submetido o pobre está diretamente relacionado ao espaço ocupado que forma a imagem da 
opressão das paredes que limitam seu habitat, provocando na índia uma sensação de 
sufocação.  Para aliviar a tensão, Domingas cantarola baixinho para passar o tempo. Depois 
que nasce Nael, a índia não pode revelar paternidade do seu filho, cujo pai é um dos irmãos. 
Além de estar fora de lugar, agora se encontra sem voz.  

As presenças de Domingas e Nael são apresentadas em cenas comuns da vida 
burguesa manauara, da qual o pobre é excluído, não só por sua condição social, mas também 
porque é barrado ou expulso dos ambientes onde não o desejam, ou porque enfrenta uma série 
de restrições que limitam sua circulação nos lugares onde são menosprezados. O mesmo é 
válido para a Mulher Prateada e para Pau-Mulato, mulheres encantadoras pelas quais Omar se 
sente atraído e pretende se juntar a elas em momentos diferentes na narrativa, porém são 
humilhadas por Zana, mãe de Omar, e alijadas do seu convívio.  
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Mas é no Bairro flutuante que a marginalidade explode. Este espaço, resulta na 
paisagem de uma ocupação desenfreada e a qualquer custo, comum nas duas maiores cidades 
da Amazônia, Manaus e Belém, reflete a estrutura social da margem, o espaço de convívio de 
pessoas que não obedece a nenhum pensamento aceitável pela racionalidade burguesa. Fruto 
do progresso material da modernidade, o espaço é ocupado por pessoas que foram aos poucos 
sendo deslocados para as margens, para as periferias, distantes do centro da cidade. No 
processo de (des)construção desse espaço foi surgindo um emaranhado de caminhos e linhas 
que resultam na constituição de um território próprio, só compreendido e decodificado por seus 
moradores. Pode-se dizer que o desenho de organização irregular, espontânea e labiríntica 
obedece à vida tortuosa, sinuosa e descontínua de seus habitantes, pois tortuoso é o seu 
percurso no espaço da cidade. Situado na fronteira entre duas margens, a terra firme e o rio, 
lugar anfíbio, espaço liminar, situação oscilante, esse espaço não está nem dentro nem fora, 
nem além, nem aquém, mas denota a vida fragmentada, minada pela pobreza dos seus 
moradores. Nesse lugar indefinido, Halim papeava com um compadre, sentado à mesa de um 
boteco. Para Halim o labiríntico bairro flutuante era lugar de refúgio e de alívio para suas dores, 
próximo de um lócus amoenus, único espaço possível para esses momentos, já que o convívio 
familiar não atendia as suas necessidades. Era quando se encontrava desnorteado, que Halim 
buscava o bairro flutuante, como o lugar do reencontro e do restabelecimento da normalidade. 

Por esses exemplos, podemos dizer que a narrativa de Mílton descreve um espaço de 
transição, no qual todos parecem colocados ou deslocados, no lugar que parece não ser o seu. 
Pressionado por esse meio que tensiona as relações, todos aguardam, incomodados, o 
momento de partir, à exceção de Zana, que está sempre no controle de tudo. O espaço assim 
colocado, como um aperto sob o qual todos estão submetidos, constitui ora um limite ora um 
ponto de passagem que precipita ou adia a passagem a um novo ponto. No caso de Yaqub, que 
logo se libertou da casa dos pais, o espaço familiar e da infância consistiu uma categoria de 
natureza social e psicológica que antecipa sua emancipação. Agregados e descendentes, 
condenados a viver uma vida que se dissipa e se desestabiliza a cada encontro, buscam, a todo 
momento, um outro lugar com o qual se identifiquem e possam fugir da opressão de uma 
tradição familiar e da obrigação de segui-la. Os personagens, com exceção de Zana, vivem 
como se estivessem num cenário estranho. Mas uma a uma as personagens desaparecem na 
tentativa de, em outro espaço, resolver seus conflitos internos.  
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Maria Gloria Vinci (USP) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Il presente lavoro intende analizare il concetto poliedrico di spazio 
labirintico nell’opera di Italo Calvino.  La metafora del labirinto percorre l’intera 
esperienza  umana e artistica dello scrittore italiano e si configura in forme 
diverse e apparentemente contraddittorie. Esso rappresenta un tipo di spazio 
dai molteplici aspetti e significati che può alludere,  sotto forma di allegoria, 
alla  intricata trama del mondo e alla complessità della società moderna, sia 
presentarsi sotto forma di struttura geometrica e gioco combinatorio que 
mette ordine nella realtà, oscillando così tra i poli opposti  del 
razionale/irrazionale, orientamento/disorientamento, dell´attrazione e della 
resistenza. L’uscita dal labirinto è una sfida ed è proprio questo il compito della 
letteratura:  « Quel che la letteratura può fare è definire  l´atteggiamento 
migliore per trovare la via d´uscita, anche se  questa via d´uscita  non sarà 
altro che  il passaggio da un labirinto all´altro. È la sfida al labirinto che  
volgiamo salvare, è una letteratura della sfida al labirinto che vogliamo 
enucleare e distinguere dalla  letteratura della resa  al labirinto» (CALVINO, 
2002, p.118).   
PaPaPaParolerolerolerole----chchchchiiiiave:ave:ave:ave: labirinto; combinatoria; rete. 

 
 
IntroduIntroduIntroduIntroduzionezionezionezione    
 

L’immagine del labirinto, mitologema e archetipo di natura ancestrale e di  portata 
cosmica, presente in forme molteplici (meandrico, spiraliforme, univiario, manieristico, 
reticolato, etc.),  in differenti  epoche e culture, ha da sempre rappresentato un simbolo di 
complessa significazione e di enigmatica ambiguità: il labirinto allude al caos primordiale, ma 
nello stesso tempo simboleggia il tentativo  di imporgli un ordine. 

Il suo disegno spiraliforme ricorda un serpente arrotolato, le viscere, ma anche i meandri 
del cervello. È uno spazio paradossale e contraddittorio in cui chi vi entra può perdersi ma anche 
ritrovare se stesso ( come avveniva nei labirinti del mondo antico a carattere iniziatico);  è la 
dimensione irrazionale e disordinata delle cose, ma allo stesso tempo il luogo in cui quelle 
stesse cose si ricompongono  secondo una razionalità geometrica e organizzata.  

In quanto  permette e impedisce accessi, difende ed espone a rischi, tutela e favorisce 
spaesamenti, il labirinto non è soltanto la strada percorsa al suo interno (odos), ma anche il 
metodo (met-odos) utilizzato per percorrerla: «il filo di Arianna, che la leggenda  ci presenta 
come il mezzo (estraneo al labirinto) per uscire dal labirinto, di fatto altro non è che il labirinto 
stesso» (ECO, 1983, p.76).  
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 Nella sua temibile ambiguità di archetipo doppio ( la labrys, da cui deriva la parola 
labirinto, era l’ascia a due lamine), il labirinto è, insomma, uno spazio simbolico continuamente 
oscillante tra le dimensioni di apertura/chiusura, ordine /disordine, orientamento/smarrimento.  

D’altra parte, la figura del labirinto, ben presente nell’immaginario culturale e letterario 
della contemporaneità e attorno a cui artisti, scrittori, filosofi e intellettuali si sono a lungo 
interrogati nel corso del XX secolo, si presta bene  ad  interpretare il nostro rapporto con il 
mondo, divenuto oggi  più che mai complicato, mutevole,  intricato.   È grazie al suo carattere 
polisemico che la metafora  del labirinto giunge fino alla letteratura del Novecento, 
divenendone uno dei topoi più ricorrenti della sua inquieta ricerca. 

  
In Kafka, Conrad, Borges, Butor, Robbe-Grillet essa è una costante semantica,  simbolo 
della complessa  e disordinata realtà umana, emblema di una dolorosa ma necessaria 
metanoia. Nel labirinto ogni autore ha inscritto il proprio  archetipo estetico, conglobando 
in esso elementi di difficoltà, piacere, perplessità, ansia, speranza, disperazione,  paura,  
comprensione e liberazione trascendente (CHESSA WRIGHT, 1998, p. 37). 

 
Ma come la letteratura ha trattato del labirinto? In che modo essa  ha incorporato la 

complessità  polimorfica della sua simbologia sedimentata nel suo serbatoio immaginifico? E in 
quali forme, figure metaforiche e architetture testuali essa ha rappresentato quella peculiare  
organizzazione dello spazio, ad un tempo locus materiale e concettuale,  tracciato psichico a 
carattere iniziatico e artificio geometrico di riduplicazione del mondo e di mimesi dei suoi 
intricati percorsi, che è, appunto, il labirinto? 
 Utilizzando una tassonomia, già elaborata da Francesca Maura  (MAURA, 1998), si 
possono classificare: 

1) opere in cui il labirinto è presente principalmente in forma allegorica  e metaforica, 
alludente ad «una situazione inestricabile, o, comunque,  complessa» (MAURA,1998, p. 
21); 

2) opere in cui si descrive un labirinto vero e proprio nelle sue molteplici declinazioni e 
varianti, dai classici meandri dedalici, alla biblioteca, alla città, al castello, alla caverna, 
etc. (si pensi a Kafka, Borges, Eco e Calvino); 

3) opere in cui la diegesi narrativa e l´organizzazione testuale si articolano in una forma 
labirintica ( si pensi, solo per citare un esempio, alla combinatoria delle 99 storie che si 
intrecciano nel condominio parigino, secondo una griglia di contraintes e percorsi 
obbligati, in La vita: istruzioni per l´uso di George Perec); 

4) opere, infine, la cui veste tipografica assume l´aspetto di un labirinto, in cui «le parole  
possono essere combinate  in modo da formare  sulla pagina figure di labirinto, o,  
ancora,  tutta una serie  di giochi letterali, anagrammatici, lipogrammatici,  fino a quelli 
in cui una parola o un verso possono essere letti, a  partire  da un punto determinato in 
direzioni diverse» (MAURA, 1998, p.22). 

 
 

Il labirinto Il labirinto Il labirinto Il labirinto ----fortezza  efortezza  efortezza  efortezza  e lo spazio paradossale lo spazio paradossale lo spazio paradossale lo spazio paradossale in in in in        Il Conte diIl Conte diIl Conte diIl Conte di    MontecristoMontecristoMontecristoMontecristo    
    

Il Conte di Montecristo, ultimo  dei racconti che compongono la raccolta pubblicata  da 
Calvino nel 1967 dal titolo Ti con zero, si presenta anzitutto come un tentativo di riscrittura 
dell´omonimo romanzo di Alexandre Dumas, che si concentra, in verità, sulla descrizione della 
fortezza-prigione d´If e sui tentativi di fuga messi in atto dai due protagonisti Edmond Dantès e 
l’Abate Faria.    

Dantès – che narra la storia in prima persona – non sa per ora dire, dalla sua cella, com’è 
fatto il castello d’If dov’è rinchiuso. Egli non riesce più ad avere un’immagine globale della 
fortezza-labirinto-mondo, ma solo immagini parziali, intermittenti e frammentate («dalla mia 
cella, poco posso dire  di com’è fatto questo castello d’If in cui mi trovo  da tanti anni 
imprigionato») (CALVINO, 1967, p. 151). 
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Dalla prospettiva limitata della cella e, quindi, da un punto di vista interno alle cose che non 
ne permette una visione d’insieme,   si ricavano, con lo sguardo, poche informazioni sulla 
struttura della fortezza e le poche che si ottengono sono soltanto  congetture ipotetiche sulla 
sua topologia:     

 
Le mura sono talmente spesse che potrebbero contenere altre celle e scale e corpi di 
guardia e santabarbare; oppure la fortezza essere tutta muro, un solido pieno e 
compatto, con un uomo vivo seppellito nel mezzo. (CALVINO, 1967, p. 151).  

 
Ma Dantès non è solo nel carcere. A volte compare nella sua cella, intento a scavare tra i 

muri della fortezza, l’Abate Faria. Anche quest´ultimo tenta la fuga scavando cunicoli, 
procedendo induttivamente per tentativi  e per esclusione delle soluzioni errate.    

In base agli errori di Faria, Dantès elabora mentalmente una mappa della fortezza, 
scartando varianti ed ipotesi che si sono dimostrate,  secondo l’esperienza di Faria, fallaci e non 
praticabili.  

Il metodo abduttivo messo in atto da Dantès mira a rinvenire la ratio interna su cui si 
basano  i vari casi incontrati, attraverso l’adozione provvisoria di una congettura  inferenziale da 
sottoporre a verifica sperimentale e che intende individuare assieme al caso anche la regola. 

 
Io partendo dal disordine  di questi dati, vedo in ogni ostacolo isolato l´indizio di un 
sistema di ostacoli, sviluppo ogni segmento in una figura regolare, saldo  queste figure 
come  facce di un  solido poliedro o iperpoliedro, iscrivo questi poliedri in sfere  o in 
ipersfere, e cosí piú chiudo  la forma della fortezza  più la semplifico, definendola  in un 
rapporto numerico o in una forma algebrica (CALVINO, 1967, p. 157). 

 
 Il metodo empirico di Faria, di registrazione e classificazione dei dati della esperienza,  si 

rivela improduttivo, in quanto «applica un principio induttivo come quello di causa ed effetto ad 
una realtà contraddittoria» (COVADONGA, 2009 p. 133). 

L´unica possibilità di conoscenza in una realtà caotica  che ha perso ogni forma di 
ancoraggio metafisico e  che gnoseologicamente si rifrange nelle molteplici possibilità 
interpretative che possiamo fornire su di essa, è un processo di modellizzazione e 
formalizzazione matematica del reale, secondo strutture ed epistemi invarianti, cioè  sistemi 
autosufficienti che rappresentino un mondo autre. 

 
Il metodo conoscitivo  diventa progetto di nuove strutture, costruzione di nuove realtà, in 
una visione  non univoca, dogmatica del reale, ma probabilistica, congetturale, a cui 
corrisponde in sede letteraria  una narrativa organizzata sui principi matematici del 
processo combinatorio: gli elementi  dati sono  in numero finito, ma capaci di 
organizzarsi in una serie di combinazioni che tende  all´infinito (CALVINO, 2002, p. 210). 

 
Ciò su cui qui vorrei maggiormente porre l’attenzione è la descrizione dello spazio-

labirinto-fortezza, ubiqua figura geometrica il cui centro è dappertutto e i cui confini da nessuna 
parte, simbolo dell´universo e paradosso topologico, il cui interno si confonde con l´esterno e in 
cui passato e futuro sono circolarmente intercambiabili,  in quanto spirale che si avvolge su se 
stessa, ripetendosi e ampliandosi infinitamente.   

La fortezza-labirinto descritta da Calvino è una vertiginosa mise en abyme di uno spazio 
che si moltiplica indefinitamente al suo interno  e riproduce se stesso nel gioco degli specchi  di 
infinite celle-prigione che si aprono l’una dentro l’altra, e su cui infinitamente si affaccerà 
almeno una volta  l’infaticabile Abate Faria nei suoi vani tentativi di fuga.  

La fortezza, inoltre, –non luogo che contiene tutti i luoghi, punto d’intersezione di  livelli e 
metalivelli della realtà e della immaginazione letteraria – intrecciando le sorti dei protagonisti e 
le loro storie a quelle di Napoleone, si disloca geograficamente ora ad If, ora nell’isola di 
Montecristo dove è celato il tesoro, ora, sovrapponendo le mappe, «quell´ipotetica figura 
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geometrica  che si chiama If-Montecristo coincide in alcuni suoi punti con un’altra figura che si 
chiama Elba-Sant´Elena» (CALVINO, 1967, p. 161). 

Sorta di borgesiano  Aleph che racchiude, nella sua infinita potenzialità tutti i  labirintici 
percorsi compiuti da Dantès e dall´Abate Faria, quelli reali e quelli soltanto pensati, le sue 
varianti principali e  quelle secondarie, le soste, le biforcazioni, i crocevia, le scelte compiute e 
quelle scartate, la fortezza diventa ad un certo punto    emblema della letteratura e del suo 
carattere ipertestuale. 

 
Nel racconto si  vede Alexandre Dumas che ricava il suo romanzo Il conte di Montecristo 
da un iper-romanzo che contiene tutte le varianti possibili della storia di Edmond Dantès. 
Prigionieri d´un capitolo del  «Conte di Montescristo» Edmond Dantès e l´Abate Faria 
studiano il piano della loro evasione e si domandano quale delle varianti possibili sarà la 
buona (CALVINO, 2002, p. 220, 221). 

 
Un’ultima considerazione sulla costituzione dello spazio labirintico ne Il Conte di 

Montecristo ci riporta alle strategie di evasione e ai piani di fuga dell’Abate Faria. 
Com’è possibile che, convinto di dirigersi verso il fuori, il prigioniero finisca per cascare  

in una cella ancor più interna e infernale? 
  

Le mura e i palchi di volta  sono traforati in tutte le direzioni dal piccone dell’Abate, ma i 
suoi itinerari  continuano ad avvolgersi su se stessi come in un gomitolo (CALVINO, 1967, 
p. 154). 

 
 In realtà, è la prigione, come un gomitolo o tanti gomitoli raggruppati, a girare su se 

stessa: lo spazio della fortezza sembra essere congegnato secondo le leggi del nastro di 
Möbius1, una figura geometrica in cui le due facce  della sua superficie sono coincidenti, e, 
dunque,   non esiste un interno e un esterno  e la sua superficie risulta essere infinitamente 
percorribile.  Non esiste possibilità di fuga da questo tipo di spazio. Ma il punto è proprio questo.  

 Se la fortezza è realmente configurata secondo  la forma a nastro di Möbius, essa 
rappresenterebbe  la fortezza perfetta, dalla quale è impossibile fuggire e Dantès deve cercare 
di capire se, dalle informazioni che gli vengono dai tentativi falliti dal compagno, è veramente 
così.   Nel caso in cui il modello di spazio pensato da Dantès  non coincidesse con la fortezza 
reale, in questo caso si aprirebbe una possibilità di fuga. 

 
Se riuscirò col pensiero a costruire una fortezza da cui è impossibile fuggire, questa 
fortezza pensata o sarà uguale alla vera - e in questo caso è certo che di qui non 
fuggiremo mai; ma almeno avremo raggiunto la tranquillità di chi sa che sta qui perché 
non potrebbe trovarsi altrove -  o sarà una fortezza dalla quale la fuga è ancora più 
impossibile che di qui – e allora è segno che qui una possibilità di fuga esiste: basterà 
individuare il punto  in cui la fortezza pensata non coincide  con quella vera per trovarla  
(CALVINO, 1967, p. 164).    

 
    
Il labirintoIl labirintoIl labirintoIl labirinto----mondo: quadratomondo: quadratomondo: quadratomondo: quadrato----magico e cosmogonia ne  magico e cosmogonia ne  magico e cosmogonia ne  magico e cosmogonia ne  Il Castello dei destini incrociatiIl Castello dei destini incrociatiIl Castello dei destini incrociatiIl Castello dei destini incrociati    

  
Nel Castello dei destini incrociati, la tendenza calviniana a sfidare il labirinto - caos-del-

mondo e ad opporre all´irrazionalità del suo disordine contingente la costruzione di un labirinto 

                                                           
1 Il nastro (o striscia) di Möbius è una superficie scoperta nel 1858 dal matematico tedesco August Ferdinand 
Möbius. Le caratteristiche dell’anello di Möbius sono il fatto che la sua superficie non ha due facce, una inferiore e 
una superiore. A differenza di un normale anello di carta, cioè di un cilindro, ha, di fatto, una sola superficie. Se una 
formica percorresse tutto l’anello, alla fine si ritroverebbe al punto di partenza, senza “salti” o “stacchi”, come accade 
invence su un cilindro normale. E questo ha scatenato la fantasia del “pittore matematico” Mauritius Cornelius Escher 
che ha introdotto questa forma curiosa in molte sue opere. La più famosa è proprio un anello di Möbius percorso 
dalle formiche. 
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artificiale  come modello ordinato di mondo, risulta tematizzata e metaforizzata dall´immagine 
della foresta-groviglio inestricabile – antico topos di perdita e smarrimento dell´eroe –, 
contrapposta al cosmogonico quadrato magico delle 22 carte dei tarocchi, le cui combinazioni 
geometriche generano  ad un tempo  racconti in grado di salvare i protagonisti 
dall´incomunicabilità e permettono  di rifondare un universo semantico condiviso e intellegibile: 
un labirinto -libro-mondo che, in analogia con la fortezza di Dantès e la scacchiera del Gran 
Khan, tenta arginare l´incombente apocalissi linguistica e di senso che ci minaccia. 

Nel Castello, il cavaliere-narratore, avendo attraversato un’inestricabile foresta  che lo 
lascia stordito e confuso arriva ad una strana locanda che ha già accolto un gran numero di 
viaggiatori.  L’attraversamento della foresta labirintica  ha in qualche modo privato tutti i 
viaggiatori delle loro capacità di parola. Quando, dopo cena, essi vogliono comunicare l’uno con 
l’altro, non riescono a farlo, finchè non notano un mazzo di carte dei Tarocchi.  Scegliendo 
queste carte  e collocandole sulla tavola, gli ospiti  parlano su loro stessi  e sulle loro avventure. 
Quando tutte le storie  sono state raccontate, le carte sulla tavola formano un quadrato perfetto 
che può essere letto in tutte le direzioni.   

Tale quadrato-labirinto palindromo rappresenterebbe un perfetto carmen labirintheum, 
una poesia labirintica di origine antica, ben attestata già in epoca costantiniana nei labirinti 
alfabetici del poeta Optaziano Porfirio, e che, secondo la definizione di Cipolla, sarebbe 
costituita da «un cubo che si può leggere da destra verso sinistra  o da sinistra verso destra, 
dall´alto e dal basso, obliquamente, in lungo e in largo» (CIPOLLA,1987, p. 86) e che 
culminerebbe nella lettera centrale, proprio come nel mazzo di tarocchi  de Il Castello tutte le 
storie culminano nella carta centrale del Bagatto. 

 
Calvino perciò ha creato il proprio carmen labirintheum  sostituendo  le simboliche carte 
dei tarocchi alle lettere dell´alfabeto. Proprio come  è stato per i manieristi, per i quali 
l´alfabeto era un libro cosmico cifrato che essi hanno esplorato per conoscere la chiave  
che poteva spiegare gli enigmi dell´universo, per Calvino le carte dei tarocchi sembrano 
possedere la qualità magica  di racchiudere  le storie della razza umana (traduzione 
libera, CIPOLLA, 1987, p. 75) 

 
Non si tratta, dunque,  soltanto di un raffinato e asettico divertissement letterario, né di 

«una sofisticata  trovata intellettualistica  da parte di chi non riusciva  piú a scrivere o aveva 
perduto il contatto con la realtà» (BUCCIANTINI, 2007, p. 144.): il progetto calviniano di 
conciliare ragione e immaginazione, i calcoli  matematici dell’ Ars combinatoria con la 
mitopoiesi della letteratura si riallaccia a quel filone visionario e utopico, di un’ arte della 
phantasia, opposta all´arte della mimesis, cioè naturalistica, che  affonda le proprie radici nella 
tradizione esoterica dei quadrati magici e nella Cabala ebraica, nell´Ars combinatoria di 
Raimondo Lullo,  culmina  nel ´600  con i poemi  labirintici di Baldesar Gracian  e prosegue, in 
epoca moderna,  con  Mallarmè e Valery, per giungere, infine, alla biblioteca-universo-labirinto di 
Borges, Eco e, appunto, Calvino2.  
    
    
La scacchiera e la rete: La scacchiera e la rete: La scacchiera e la rete: La scacchiera e la rete: Le cittá invisibili Le cittá invisibili Le cittá invisibili Le cittá invisibili  

 
Mentre le diegesi de Il Castello dei destini incrociati erano racchiuse nel quadrato dei 

tarocchi e l´universo dell´espressione  poetica  drammatizzato nel Bagatto, ne Le città invisibili 
la narrazione/le narrazioni  si articolano, piuttosto, nella forma di un labirinto-rete-rizoma dalle 
molteplici connessioni intratestuali e intertestuali e entro il quale, abolita qualsiasi struttura 

                                                           
2 L´insistenza di Calvino nel voler applicare alla scrittura  la metafora labirintica nei termini di un processo 
combinatorio, nel tentativo di «mimare l’ordine caotico dell’universo e di scoprire con speranza qualche segreta 
corrispondenza», ci rimanda, secondo Chessa Wrigth, alla fondamentale ispirazione «neobarocca» della poetica 
calviniana (CHESSA WRIGHT, 1998). 
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gerarchica e consequenziale,  «si possono tracciare  molteplici percorsi e ricavare conclusioni  
plurime e ramificate» (CALVINO, 1988, p. 80). 

Quello che si configura nelle Città invisibili è uno spazio senza centro, o, comunque, dove 
il centro resta celato e dislocato sempre altrove: la città di Bauci, terza delle  città sottili e centro 
geometrico  del libro, sta sospesa  sui trampoli sopra le nubi, ed è, dunque, invisibile. 

Nel costruire l´elaborata  architettura  del testo le cui simmetrie, parallelismi e 
rispecchiamenti,  ne fanno um sistema strutturale «unificativo, chiuso e forte» (MUSALLA-
SCHROEDER, 1996, p. 83) (le 55 descrizioni di città sono suddivise in 11 rubriche  e sono 
distribuite  in 9 sezioni, ciascuna delle quali è aperta e chiusa  da un corsivo che dà forma alla 
cornice narrativa), Calvino si è servito ancora una volta del metodo combinatorio,  il cui 
carattere di ordine  e perfezione ritorna nell´immagine della scacchiera con cui, all´inizio del 
racconto, Marco Polo e il Gran Khan cercano di dialogare, disponendo oggetti sulle piastrelle 
bianche e nere del pavimento del palazzo reale,  seguendo  la logica delle combinazioni  degli 
scacchi.  

Si tratta, tuttavia, di una struttura dall´apparente compattezza,  «in cui si aprono  degli 
spiragli a tendenze destrutturanti, mentre nei livelli  tematici dell´intero testo, la strutturazione 
viene  contrastata anche da  motivi e situazioni che in nessun modo concordano  con l´idea di 
un disegno comprensivo e strutturalmente perfetto»  (MUSALLA-SCHROEDER, 1996, p. 83). 

Tra la scacchiera e la rete, ovvero tra l´ordine assoluto del modello astratto che con i 
suoi procedimenti ipotetico-deduttivi tenta ridurre il reale alle sue strutture generali e universali 
e la polimorfa molteplicità delle cose sempre esposte a continue mutazioni e permutazioni e, 
perciò, sempre ulteriormente debordanti rispetto agli schemi logici ed epistemologici che 
tentiamo sovrapporre ad esse, esiste una tensione  dinamica  irrisolta, che, ne Le cittá invisibili, 
sembra declinarsi a favore di una forza centrifugale e rizomatica,  in continua espansione e 
movimento, che attraversa il libro e ne dilata gli spazi,  facendone lo scenario mobile e precario 
di ipertrofiche geografie urbane.  

Nelle Lezioni americane  Calvino parla della città come simbolo che ha dato all´autore  
«le maggiori possibilità di esprimere  la tensione tra razionalità geometrica  e groviglio delle 
esistenze umane» (CALVINO, 1988, p. 70), ed è  questa ambivalenza ossimorica  fra struttura 
conclusa e formalizzazione razionale da un lato e apertura e  fuga rizomatica dall´altro a 
determinare la tramatura delle Città invisibili.  

 Del resto, come sottolinea Maura (MAURA, 1998), in molte culture antiche e 
specialmente in epoca romana, il labirinto designava semplicemente la città, con il suo intricato 
dedalo di strade, principali e secondarie, che, in realtà, rispondendo ad un preciso criterio  
geometrico razionale e organizzativo,  – quello degli assi ortogonali   intersecantesi chiamati 
cardo e decumano –,  era organizzata secondo una planimetria in forma di scacchiera. 

Come quelle del mondo antico, il modello della scacchiera  fornisce   l’archetipo per la 
costruzione  delle città, di tutte le forme di città,  reali e possibili, vere, immaginarie e sognate, 
«quelle che caddero in rovina  e furono inghiottite dalla sabbia, quelle che esisteranno un giorno 
e al cui posto ancora non si aprono  le tane delle lepri» (CALVINO, 1993, p. 139).  

E il modello della scacchiera rappresenta, nel dialogo tra Marco Polo e il Gran Khan, che 
funge da cornice  narrativa e metanarrativa al romanzo,  una  griglia  conoscitiva, la possibilità 
di mappare il gigantesco Impero e di dargli una forma,  di catalogarne le terre ignote e le città 
senza nome,   secondo un  geometrico sistema di coordinate e di punti che, assegnando ad ogni 
luogo una precisa ubicazione topologica, lo nomina e lo descrive e, per  questo,  lo fa esistere.  

Insomma, ancora una volta  per Calvino, il meccanismo combinatorio sembra costituire 
«un modello che rende possibile  il suo progetto di padroneggiare   un mondo di infinita 
complessità che rimane refrattario alla parola» (PILZ, 1997, p. 164)3.   

                                                           
3 Il gran Khan  propone um modello semplificatore: «Eppure io ho costruito nella mia mente  un modello di città  da 
cui dedurre  tutte le città possibili, disse Kublai. Esso racchiude  tutto quello che risponde  alla norma. Siccome  le 
città che esistono s´allontanano  in vario grado  dalla norma, mi basta prevedere  le eccezioni alla norma  e calcolare 
le combinazioni piú probabili» (CALVINO, 1993, p. 69). 
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Tuttavia, quando il Khan pensa di aver conquistato la conoscenza del suo vasto regno, 
riducendola al gioco degli scacchi, Marco Polo gli risponde: 

 
La tua scacchiera sire è un intarsio di due legni: ebano e acero. Il tassello sul quale  si 
fissa il tuo sguardo illuminato fu tagliato in uno strato del tronco che crebbe in un anno di 
siccità […] ecco un poro più grosso, forse è stato il nido di una larva […] questo margine 
fu inciso dall’ ebanista con la sgorbia perché aderisse al quadrato vicino, più sporgente… 
la quantità delle cose che si potevano leggere  in un pezzetto di legno liscio e vuoto 
sommergeva Kublai; già Polo  era venuto a parlare  dei boschi d´ebano, delle zattere di 
tronchi che discendono i fiumi, degli approdi, delle donne alle finestre… (CALVINO, 1993, 
p. 133, 134). 

 
«Il Khan, nel quadrato rimasto vuoto dopo l´ultima mossa del giocatore,  non vede altro 

che il nulla. Marco, invece,  scopre nello stesso tassello il germe del processo semiosico 
peirciano» (MUSALLA-SCHROEDER, 1996, p. 90, 95).  

Dunque,  la scacchiera, originalmente simbolo del distinto  e dell´idealmente perfetto,   
finisce per diventare  un diffuso reticolato  di esperienze, memorie, stati d´animo, di segni che 
rinviano ad altri segni, in un processo semiosico infinito e rizomatico, in cui «il labirinto-prigione» 
della lingua  e dei modelli unificanti e totalizzanti si aprono ai percorsi interminabili della rete4.  

La metafora della rete   utilizzata da Calvino ha tutte le qualità  del semantico rizoma  
secondo la  descrizione  che ha dato Umberto Eco (ECO, 1983)  di questa figura, introdotta 
originariamente da  Guattari e Deleuze (GUATTARI- DELEUZE, 1980).  

Le caratteristiche  fondamentali della rete-rizoma  sono il suo carattere antigenealogico 
e antigerarchizzante: al sistema di conoscenza chiuso rappresentato secondo le metafore 
dell´albero e della radice, si contrappone un sistema aperto, senza fondamenti, molteplice e 
interrelato. 

Il rizoma ha una struttura che si espande in continuazione, senza centro e periferia, in 
cui ogni punto  può essere connesso  con  qualsiasi altro punto.  

Il  progetto calviniano di strutturazione e interpretazione della realtà mediante modelli  
entra in crisi a mano a mano che Calvino si volge verso prospettive  letterarie e filosofiche post-
strutturaliste e verso un pensiero  incentrato su una metafisica dell´assenza (BARILLI, 1981), 
che vede il reale come un vuoto da saturare attraverso l´elaborazione di significati, che si 
rimandano l´un l´altro secondo una catena infinita, che nichilisticamente non rimanda a 
nessun referente esterno. Come conseguenza questo progetto conoscitivo di ricerca, secondo 
Milanini (MILANINI, 1990)  si dissolve di volta in volta  in un’utopia pulviscolare o discontinua.   

L’idea  della letteratura come modello di  strutturazione è sostituita  dall’idea di 
letteratura come rete, in una nuova sfida  che consiste nel «saper tessere  insieme i diversi  
codici in una visione plurima, sfaccettata  del mondo» (CALVINO, 1988, p. 110). 
 

Una enciclopedia aperta, aggettivo  che certamente contraddice il sostantivo 
enciclopedia, nato etimologicamente  dalla pretesa di esaurire  la conoscenza del mondo  
rinchiudendola in un circolo. Oggi non è più pensabile una totalità che non sia potenziale, 
congetturale e plurima (CALVINO, 1988, p. 113). 
 

    
    
    

                                                           
4 L’immagine reticolare permea di sé la struttura di molte fra le città descritte: Ottavia è una città-ragnatela sospesa 
nel vuoto; Ersilia, città che si rifonda di continuo, è costituita di «ragnatele di rapporti intricati che cercano una forma» 
o Smeraldina, «città acquatica, un reticolo di canali e un reticolo di strade che si sovrappongono e s’intersecano» e 
dove per andare da un posto a un altro hai sempre la scelta tra il percorso terrestre e quello in barca: e poiché la linea 
più breve tra due punti a Smeraldina non è una retta ma uno zigzag che si ramifica in tortuose varianti, le vie che 
s’aprono a ogni passante non sono soltanto due ma molte»  
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O ESPAÇO EM O ESPAÇO EM O ESPAÇO EM O ESPAÇO EM WASHINGTON WASHINGTON WASHINGTON WASHINGTON 
SQUARESQUARESQUARESQUARE: A NÃO AÇÃO E A : A NÃO AÇÃO E A : A NÃO AÇÃO E A : A NÃO AÇÃO E A 
IMOBILIDADE DO FEMININOIMOBILIDADE DO FEMININOIMOBILIDADE DO FEMININOIMOBILIDADE DO FEMININO    

    
    

Linda Catarina Gualda (FATEC) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Em Washington Square (1880, Henry James), a grande maioria dos 
acontecimentos e os mais significativos acontecem dentro do lar da família 
Sloper. Na obra, o espaço é tão importante que ele inclusive nomeia o 
romance: Washington Square é, na verdade, o nome da praça que Catherine 
observa e cobiça de sua janela, o lugar que sonha frequentar. No contexto da 
obra, a restrição de Catherine ao lar simboliza sua inadequação ao convívio, 
sua movimentação em espaço restrito, bem como sua limitada capacidade de 
expor sentimentos. Pensando nisso, o presente artigo objetiva discutir a 
imobilidade do feminino, em como o encerramento em um ambiente interno 
molda e particulariza a protagonista. A casa luxuosamente ornamentada está 
de acordo com a posição social do pai, Dr. Sloper, mas por outro lado, sufoca e 
oprime a personagem. Nesse sentido, o cárcere doméstico também diz 
respeito à opção da protagonista pelo silêncio, pela luta mental que trava com 
o pai. Essa escolha pela não ação revela, na verdade, uma imensa força 
interior e uma ação racional. Entretanto, o silêncio, paradoxalmente, torna-se 
uma estratégia para resistir à dominação falocêntrica, um meio do feminino 
conquistar seu espaço e se tornar agente da situação. Confinada à casa da 
família, Catherine não passa de uma figura apagada, transitando entre móveis 
e artigos de decoração que parecem devorá-la. Sem traquejo social e 
desfilando uma inadequação vergonhosa, a protagonista não vislumbra vida 
externa e vê seus dias passarem lentamente diante da janela do quarto. No 
contexto da obra, a janela aparece como elo entre os dois mundos: o interno 
que Catherine está inserida e o externo que almeja. Essa transição, só 
permitida pelo olhar, simboliza uma possibilidade de fuga e, mais do que isso, 
uma chance de felicidade. O ambiente opressor do lar, dominado pelo pai, se 
confronta com a vitalidade do exterior, que além de parecer distante para 
Catherine se mostra como inatingível. De fato, a ideia da mulher confinada na 
sociedade burguesa dos séculos XVIII e XIX tem sido repetidamente enfatizada 
nos melodramas; as personagens olham pela janela para observar a vida ao 
invés de vivê-la. Com o tempo, Catherine passa a dominar o espaço que 
outrora a aprisionava e o modifica na mesma medida que também muda. Isto 
posto, pretendemos refletir acerca de como o espaço no romance atua sobre a 
protagonista de modo a influenciar suas ações e comportamentos.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: Washington Square; ambientação; feminino. 

 
 
Considerações iniciaisConsiderações iniciaisConsiderações iniciaisConsiderações iniciais    
 

Em Washington Square de James, a grande maioria dos acontecimentos e os mais 
significativos acontecem dentro do lar da família Sloper – a rica casa que se situa em frente à 
cobiçada praça Washington Square –, apesar de certos momentos importantes (o abandono e a 
humilhação de Catherine) ocorrerem fora do ambiente interno. Mais do que um espaço 
convencional, que apenas remete a dimensões e localizações, a obra apresenta um espaço 
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existencial, que se relaciona com as personagens, funcionando como extensão das mesmas. 
Nesse sentido, pode-se perceber que o mesmo espaço sob as mesmas condições se constitui 
de modo diferente para cada personagem. “The relationship between Catherine´s personality 
and her environment is more directly emphasized in the interior scenes”1 (RAW, 2007, p. 221). 
Isso porque a restrição ao lar acarreta a inadequação de Catherine ao convívio, bem como em 
sua limitada capacidade de expor sentimentos. 

A imobilidade de Catherine também diz respeito à sua opção pelo silêncio, pela luta 
mental que trava com o pai. Essa escolha pela não ação revela, na verdade, uma imensa força 
interior e uma ação racional, que a princípio parecerá acinte. Entretanto, o silêncio, 
paradoxalmente, torna-se uma estratégia para resistir à dominação falocêntrica, um meio do 
feminino conquistar seu espaço e se tornar agente da situação. O silêncio “determina uma 
brecha, uma lacuna através da qual as mudanças têm a possibilidade de acontecer” (KAPLAN, 
1995, p. 148).  

Entendendo que a linguagem é opressora, o silêncio pode ser encarado como uma 
postura positiva e libertadora, mas também uma estratégia de resistência temporária, pois a 
mudança na linguagem é que deve ser o foco de transformação e não seu silenciamento. “Se 
acreditarmos que a ordem simbólica é fixa, a mudança torna-se algo impossível para as 
mulheres. No entanto, se a linguagem tiver sido meramente usada para oprimir as mulheres, 
podemos começar a mudá-la logo que nos tornemos conscientes de sua natureza opressora” 
(KAPLAN, 1995, p. 149). 

 
 

A imobilidade do feminino: o espaço restrito do larA imobilidade do feminino: o espaço restrito do larA imobilidade do feminino: o espaço restrito do larA imobilidade do feminino: o espaço restrito do lar    
 
A imobilidade de Catherine diz respeito principalmente à sua movimentação em espaço 

restrito. A casa luxuosamente ornamentada está de acordo com a posição social do Dr. Sloper, 
cuja fortuna é cobiçada por todos os familiares. A descrição a seguir apresenta a casa da 
família Sloper bem como seu entorno, inclusive a praça que nomeia o romance. Podemos notar 
que beleza, status e modernidade compõem o cenário, deixando ainda mais evidente a posição 
de destaque e prosperidade que o médico ocupa na sociedade da época. 

 
The ideal of quiet and of the genteel retirement, in 1835, was found in Washington 
Square, where the doctor built himself a handsome, modern, wide-fronted house, with a 
big balcony before the drawing-room windows, and a flight of white marble steps 
ascending to a portal which was also faced with white marble. This structure, and many 
of its neighbors, which it exactly resembled, were supposed, forty years ago, to embody 
the last results of architectural science and they remain to this day very solid and 
honorable dwellings. In front of them was the square, containing a considerable quantity 
of inexpensive vegetation, enclosed by a wooden paling, which increased its rural and 
accessible appearance; and round the corner was the more august precinct of the Fifth 
Avenue, taking its origin at this point with a spacious and confident air which already 
marked it for high destinies2  (JAMES, 2000, p. 19-20). 

 

                                                           
1 O relacionamento entre a personalidade de Catherine e seu ambiente é mais diretamente enfatizado nas cenas 
interiores (tradução nossa).  
2 Em 1835 o retiro ideal de paz e refinamento podia ser encontrado em Washington Square, onde o médico mandou 
construir uma casa bela e moderna, com uma enorme fachada, uma grande varanda diante das janelas da sala de 
visitas, um lance de escada de mármore que conduzia até o umbral da porta, este também revestido de mármore 
branco. Essa estrutura – e a de muitas casas vizinhas, da qual era uma réplica exata –, pretendia ser, quarenta anos 
atrás, a personificação do produto final da ciência arquitetônica, permanecendo até hoje como moradias sólidas e 
distintas. A praça ficava em frente, coberta por uma vegetação comum, cercada por uma grade de madeira, o que 
aumentava seu aspecto rural e acessível; e na curva da esquina localizava-se a augusta vizinhança da Fifth Avenue, 
iniciando-se naquele ponto com seu ar espaçoso e confiante que já preconizava seus altos desígnios (JAMES, 1997, 
p. 19-20). 
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Em contraste com a beleza e vivacidade do ambiente, a protagonista desfila timidez e 
apatia, enfatizando ainda mais suas diferenças com o pai. Catherine não é apenas uma moça 
tímida demais, é descrita como sem graça, sem beleza, sem características marcantes, sem 
vida, ou seja, sem nenhum traço interessante.  

 
She was a healthy, well-grown child, without a trace of her mother’s beauty. She was not 
ugly; she had simply a plain, dull, gentle countenance. The most that had ever been said 
for her was that she had a “nice” face; and, though she was a heiress, no one had ever 
thought of regarding her as a belle3 (JAMES, 2000, p. 11). 
 
Catherine was decidedly not clever; she was not quick with her book nor, indeed, with 
anything else. She was not abnormally deficient, and she mustered learning enough to 
acquit herself respectably I conversation with her contemporaries – among whom it must 
be avowed, however, that she occupied a secondary place4 (JAMES, 2000, p. 12). 
 
Her eye was small and quiet, her features were rather thick, her tresses brown and 
smooth. A dull, plain girl she was called by rigorous critics – a quiet, ladylike girl, by those 
of the more imaginative sort; but by neither class was she very elaborately discussed5 
(JAMES, 2000, p. 16). 

 
O contraste de Catherine em relação ao requinte do lar, à inteligência do pai, ao 

traquejo das outras mulheres, à sociabilidade da prima Marion e da simpatia das tias, faz dela 
um ser que “remains in the background, apart from those occasions when she is expected to 
demonstrate her ladylike “accomplishments”. As someone accustomed to occupying a 
“secondary place” in the household, this task can often prove too onerous for her”6 (RAW, 2006, 
p. 221). 

Tímida demais, relegada a segundo plano pelo pai e objeto de experimento da tia, que 
não consegue transformá-la numa dama, Catherine passa sua infância, adolescência e boa 
parte da idade adulta dentro de casa, saindo somente em ocasiões especiais, como o noivado 
da prima. Seus ladylike accomplishments são mostrados raramente e mesmo quando isso 
acontece, o que se vê não é traquejo social e sim uma inadequação vergonhosa. Pouco 
preparada para o convívio, Catherine não passa de uma figura apagada, cujos dias passam 
lentamente diante da janela de seu quarto. 

Segundo Juan Eduardo Cirlot, a janela expressa a ideia de penetração, por constituir um 
buraco. Além disso, sugere possibilidades e distância, já que remete a algo não próximo. Cirlot 
acrescenta que “é também um símbolo de consciência, especialmente quando aparece na 
parte alta de uma torre, por analogia desta com a figura humana” (1984, p. 319). A janela pode 
simbolizar ainda o desejo pelo desconhecido, a busca pelo novo.  

Para Udo Becker, a janela “simboliza a receptividade e a abertura para influências 
vindas de fora” (1999, p. 154). Essa receptividade, de acordo com Chevalier e Gheerbrant, é da 

                                                           
3 Ela era uma moça saudável e bem desenvolvida, sem qualquer traço da beleza da mãe. Não era feia, simplesmente 
possuía um semblante insípido e gentil. O maior elogio que se lhe podia fazer seria dizer que tinha um rosto 
“simpático”, e, embora fosse uma herdeira, ninguém jamais a chamaria de uma beldade (JAMES, 1997, p. 13). 
4 Catherine decididamente não era inteligente, nem se destacava nos estudos ou, para bem da verdade, em  
qualquer outro assunto. Não era uma deficiente mental, e conseguiu aprender o bastante para sair-se bem nas 
conversas com seus contemporâneos, entre os quais, deve ser dito, ocupava um lugar secundário (JAMES, 1997, p. 
14). 
5 Os olhos eram pequenos e tranquilos, as feições um tanto pesadas, as tranças castanhas e macias. Uma moça sem 
graça, feiosa era como a chamavam seus críticos mais rigorosos, ao passo que os mais imaginativos a consideravam 
uma pessoa calma e senhorial, embora não fosse, na verdade, objeto de elaboradas discussões por parte de 
qualquer desses grupos (JAMES, 1997, p. 17).  
6 Permanece em segundo plano, fora daquelas ocasiões onde ela é esperada a demonstrar seus talentos próprios de 
dama. Como alguém acostumada a ocupar o “segundo lugar” na família, essa tarefa pode frequentemente revelar-se 
muito onerosa para ela (tradução nossa).  
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mesma natureza da consciência se a janela for redonda, ou da natureza do terrestre, relativo ao 
que é enviado do céu, se a abertura da janela for quadrada (1991, p. 512).  

Pensando nisso, olhar pela janela para contemplar o externo não objetiva apenas 
verificar quando o pai volta para casa mas, principalmente, espiar a vida que passa lá fora, que 
existe além de Washington Square, dos domínios do lar e do pai. A janela no romance simboliza 
a transição entre o espaço interno e o externo, uma possibilidade de fuga e, mais do que isso, 
uma chance de felicidade. O ambiente opressor do lar se confronta com a vitalidade do exterior 
e, assim, a janela aparece como elo entre esses dois “mundos”, que para Catherine parece 
distante de transpor. 

De acordo com Laurence Raw, a ideia da mulher confinada na sociedade burguesa dos 
séculos XVIII e XIX tem sido repetidamente enfatizada nos melodramas. Ele acrescenta que nas 
adaptações de obras jamesianas, as personagens olham pela janela para observar a vida, ao 
invés de vivê-la (2007, p. 221). Na adaptação mais antiga de Washington Square, The Heiress 
(1949), Catherine olha pela janela na noite de sua fuga para casar e imagina se verá 
Washington Square novamente. Quando ela se transforma em dona da casa ao final do filme, 
tranca a porta e fecha as cortinas da janela, enfatizando que não deseja mais se entreter com 
pensamentos de fuga (RAW, 2007, p. 221).  
  Esse desespero em sair da casa acontece somente quando Catherine se apaixona por 
Morris Towsend, belo jovem que conhece na festa de noivado de sua prima Marion. Entretanto, 
antes de conhecê-lo, a protagonista demonstra verdadeira adoração pelo pai, o qual encara 
como ídolo, herói, homem mais perfeito de todos que conhecera. 
 

She was extremely fond of her father, and very much afraid of him; she thought him the 
cleverest and handsomest and most celebrated of men. The poor girl found her account 
so completely in the exercise of her affections that the little tremor of fear that mixed 
itself with her filial passion gave the thing an extra relish rather than blunted its edge. 
Her deepest desire was to please him, and her conception of happiness was to know that 
she had succeeded in pleasing him7 (JAMES, 2000, p. 12). 

 
A necessidade angustiante de Catherine cumprimentar diariamente o pai quando este 

chega do trabalho revela ansiedade, desejo exagerado de agradá-lo e, principalmente, a falta 
de modos da jovem, defeito que o Dr. Sloper gosta de enfatizar a todo tempo. As cenas 
repetidas em que a jovem olha pela janela, desce as escadas correndo, se porta mal em 
público, fala e age sem modos dentro de casa evidenciam a monotonia do cotidiano dos 
personagens, a vida previsível que levam e o comportamento imutável de cada um: a afobada 
Catherine não consegue se comportar com delicadeza e meiguice, como se espera de uma 
herdeira; Tia Penniman é incapaz de educar e controlar os modos grosseiros da sobrinha e 
Austin Sloper sente-se desiludido em ter uma filha que não atende aos modelos sociais. Em 
suma, na casa reina a desarmonia e a insatisfação de todos os membros: Catherine não vê seu 
amor pelo pai ser correspondido, Tia Penninam sabe que não cumpre suas obrigações e Dr. 
Sloper não é recompensado com uma filha bonita e educada. 

 
She had never suceeded beyond a certain point. Though, on the whole, he was very kind 
to her, she was perfectly aware of this, and to go beyond the point in question seemed to 
her really something to live for8  (JAMES, 2000, p. 12-13). 
 

                                                           
7 Era extremamente ligada ao pai, e o temia bastante; considerava-o o mais inteligente, bonito e famoso dos 
homens. A pobrezinha acreditava nisso tão completamente que o pequeno tremor de medo que se mesclava à 
paixão filial emprestava ao exercício de seu afeto u m atrativo extra, em vez de empanar o brilho. Seu maior desejo 
era agradar ao pai, e seu conceito de felicidade era saber que obtivera êxito nessa tarefa (JAMES. 1997, p. 14).  
8 Mas ela nunca conseguira ir além de um certo ponto. Mesmo que, de forma geral, ele fosse muito bondoso para 
com a filha, esta tinha consciência exata da situação, de maneira que ultrapassar esse referido limite lhe parecia 
realmente um objetivo vital (JAMES, 1997, p. 14).  
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He had moments of irritation at having produced a commonplace child, and he even 
went so far at times as to take a certain satisfaction in the thought that his wife had not 
lived to find her out9 (JAMES, 2000, p. 13). 
  
He satisfied himself that he had expected nothing, though, indeed, with a certain oddity 
of reasoning. “I expect nothing”, he said to himself, “so that, if she gives me a surprise, it 
will be all clear again. If she doesn’t, it will be no loss.”10 

 
Num ambiente onde as relações afetivas são opressoras e o tratamento com o outro 

prevê ironia, humilhação e desprezo, não é de se surpreender que o relacionamento familiar irá 
sucumbir a ponto de os membros se tornarem inóspitos uns com os outros. Além disso, a 
própria disposição da mobília, os empregados se movendo como sombras acentuam o caráter 
insalubre da rica casa. O parque em frente, pleno de vitalidade confronta com a melancolia do 
espaço interno, que parece mais uma cela. As linhas bastante pontuais de James salientam “a 
separação do mundo interno feminino e do mundo externo masculino; a polaridade casa versus 
rua torna-se uma metáfora para os diferentes modos de vida que caracterizam mulheres e 
homens, que situa a mulher especificamente no mundo doméstico e o homem no mundo 
público” (KAPLAN, 1995, p. 140). 

Esses espaços, “embora sejam apresentados e falados como se fossem naturais, foram 
inventados para definir determinadas maneiras de ser e estar no mundo, modelando atitudes e 
modos de vida” (TEIXEIRA e LOPES, 2005, p. 37). 

 
Foi no século XIX que se firmaram as formas de socialização das mulheres burguesas 
em distinção a outras mulheres. Consolidou-se neste contexto a idéia da vocação da 
mulher como sendo da ordem do privado, ao mesmo tempo em que foram reguladas as 
práticas educativas de sua aparição em público (VEIGA, 2005, p. 92). 

 
Presa num espaço limitado, Catherine deseja o ambiente externo que tanto vê da janela 

da sala. O olhar distante para fora, a vida encarcerada, o destino nas mãos do provedor do 
sustento fazem dela um ser indefeso e confinado. Sua apatia, o silêncio que adotará como 
arma de combate, as roupas ora sem graça ora espalhafatosas demais, mas sempre 
inadequadas acentuam o tédio e a solidão. Assim, podemos perceber que o posicionamento de 
Catherine na janela está repleto de significados ambivalentes que remetem à sua condição de 
prisioneira e à sua personalidade subserviente. Esse desconforto é acentuado quando o pai está 
presente, pois se sente obrigada a agradá-lo. Com o tempo, deixará de frequentar outros 
ambientes, aparecendo em público em situações muito específicas.  

Entretanto, quando tem seu único pedido – o de casamento – negado pelo pai, 
Catherine rompe as amarras e assume o controle da situação: deixa de temer e amar o pai, 
opta pelo silêncio constrangedor e passa a comandar a casa, transitando, a partir de então, 
com tranquilidade e segurança pelo ambiente que a sufocava e a hostilizava. Ao passar pelo 
doloroso processo de autodescoberta, Catherine assumirá seu lugar na casa e no mundo, 
abandonando a submissão e transformando-se numa mulher, cuja dignidade causa afronta. 
Dessa maneira, é na reclusão do lar que encontramos uma Catherine mais a vontade, dona de 
si e em sintonia com o espaço. Momentos em que gerencia a casa, com atividades na cozinha, 
exercendo tarefas que não condizem com sua condição social e mesmo circulando pela casa 
revelam equilíbrio e adequação.  

                                                           
9 Ele tinha momentos de irritação por ter gerado uma filha tão comum, indo até, em diversas ocasiões, ao ponto de 
usufruir um certo prazer ao pensar que a esposa não vivera o tempo suficiente para chegar a essa conclusão (JAMES, 
1997, p. 15). 
10 Contentava-se em nada esperar, embora, é verdade, isso fosse um raciocínio de certa forma estranho: “Não espero 
coisa alguma”, dizia para si mesmo, “de forma que se ela me surpreender isto constituirá um lucro, caso contrário 
não terei perdido coisa alguma” (JAMES, 1997, p. 15-16).  
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Pensando nisso, a protagonista começa a agir de acordo com seus próprios 
sentimentos, sem se importar em agradar aos outros e ser aquilo que não é e tampouco deseja 
ser. Sem precisar fingir ser inteligente e educada, como o pai gostaria, Catherine descobre o 
mundo e se descobre, compreendendo sua condição e reformulando sua existência. Ao 
vislumbrar um mundo – o externo – ao qual não pertence e nem poderá pertencer (por ser 
mulher e por não ter habilidade social), a herdeira entende que a restrição que lhe é imposta 
pode ser transformada em aprendizado e conforto. Ao final, o lar, que a sufocava, vazio e com 
figuras sombrias como a tia sádica, os mecânicos empregados e o pai tirânico, aparece como 
parte de Catherine, perfeitamente emoldurado em sua personalidade.  

Com Catherine soberana e dona do espaço que ocupa, o ambiente reflete sua imagem e 
também suas escolhas. Todavia, vale ressaltar que a mulher domina somente o espaço interno, 
ainda não sendo autorizada a deixar a restrição do lar e buscar sua felicidade fora dele. Na obra 
de James, Catherine não opta pelo matrimônio nem pela maternidade, escolhendo ficar com a 
tia na propriedade que passou a vida inteira e que lhe trouxe grandes ensinamentos.  

Contudo, a protagonista repete o discurso do patriarcado ao usar do autoritarismo 
quando assume papéis que não dizem respeito à sua natureza sincera. Quando o Dr. Sloper 
deixa seu papel tradicional, em que controla a ação e assume o papel de espectador do 
comportamento da filha, a mulher adota o papel “masculino” de dono do olhar e iniciador da 
ação. Quase sempre perdendo, ao fazê-lo, as características femininas tradicionais – não 
aquelas de sedução, mas antes as de bondade, humanidade, maternidade. Agora ela é quase 
sempre fria, enérgica, ambiciosa, manipuladora, exactamente como os homens cuja posição 
usurpou (KAPLAN, 1995, p. 51).  

Ao interiorizar a voz do masculino para poder deixar de ser tola e ingênua, nota-se uma 
ambiguidade moralista em relação ao novo papel do feminino na sociedade. A mulher toma as 
rédeas de sua vida, muda seu destino previsível, mas só consegue isso se “jogar com as regras 
do outro” (SILVA, 2010, p. 9), se se igualar a ele. Catherine não consegue independência, haja 
vista que continua sendo a pobre solitária que terminará seus dias dentro de casa.  

A esse respeito, Laurence Raw afirma que, mesmo conseguindo vencer os dois homens 
que de alguma forma a manipularam – o pai e o namorado –, Catherine está presa ao 
patriarcado, pois não consegue deixar a casa e seguir a vida de maneira independente. Para o 
crítico, 

 
Washington Square presents its story in a narrative form that ultimately limits women´s 
options. Secondly, it is clear that the film´s analysis of gender, wealth, and status is 
restricted to bourgeois heterosexual women; it does not even encompass the varieties of 
femininity that are contained in Unwin´s America, for instance11 (RAW, 2006, p. 224).  

 
A manutenção da restrição da mulher e a realização pessoal estar intimamente 

relacionada à sua condição dependente mostram que a mulher só se realiza nas funções 
estabelecidas para ela: cuidar do lar e da família – mothering. Catherine existe sem o pai e 
consegue expulsar Morris de sua casa e de sua vida. Todavia, ainda está amarrada ao ambiente 
que tanto a oprimiu e que agora domina quando decide seguir a lógica do patriarcado. Mesmo 
assumindo-se independente do masculino, não consegue transitar no espaço que não pertence 
a ele nem deixar de assumir papéis que lhe são impostos pelo patriarcado. Esses papéis 
revelam um ideal de mulher que além de não corresponder à realidade, limita o feminino a 
mera condição de coadjuvante do masculino.  

Esses “estereótipos sociais construídos sobre a mulher pelo universo masculino 
hegemônico tentam apagar riquezas e uma visão de mundo que contribui para a percepção 

                                                           
11 Washington Square apresenta sua história numa forma narrativa que ultimamente limita as opções das mulheres. 
Em segundo lugar, está claro que a análise de gênero, riqueza e status do filme está restrita à mulher burguesa 
heterossexual; ela ainda não abrange as variedades de feminilidade que estão contidas na América, por exemplo 
(tradução nossa).  
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menos preconceituosa das relações de gênero e dos problemas da sociedade” (CATANI e 
GILIOLI, 2005, p. 202).  

Pensando nisso, se, por um lado, James apresenta uma mulher satisfeita com a decisão 
de expulsar o masculino de sua vida e assumir sua condição independente, por outro, a mulher 
mantém-se atrelada aos valores patriarcais na medida em que não se desvencilha 
completamente do modelo imposto pelo patriarcado. O ideal de família proposto por Roosevelt 
está claramente presente na obra jamesiana: Catherine cuidará do lar e da família e seu 
sustento continua sendo provido pelo homem, que a deixa numa confortável condição 
financeira.  

 
 
Considerações FinaisConsiderações FinaisConsiderações FinaisConsiderações Finais    
 

O lar que sufocava a protagonista na infância, adolescência e parte da idade adulta, 
vazio e com figuras sombrias e sádicas se transforma em zona de conforto, o local que passa a 
dominar e que a satisfaz. Vemos, ao final da narrativa, uma Catherine soberana e dona do 
espaço que ocupa, segura de si e de seus atos, capaz de lutar pelo que quer e fazer valer suas 
vontades. 

A não ação e a imobilidade do feminino são armas para vencer a tirania do pai e tentar 
autonomia e independência num ambiente que a oprime e sufoca. No fim, Catherine consegue 
vencer os dois homens que a subjugam, entretanto a obra não prevê a mulher fora dos 
domínios do lar. A manutenção da restrição da mulher a casa alude à reprodução do 
patriarcalismo, que sustenta a base da dominação falocêntrica: Catherine existe sem o pai e 
consegue expulsar Morris de sua casa e de sua vida. Todavia, ainda está amarrada ao lar que 
tanto a oprimiu e que agora domina quando decide seguir a lógica do masculino. 

Mesmo assumindo-se independente do homem, não consegue transitar no espaço que 
não pertence nem deixar de assumir papéis que lhe são impostos pelo patriarcado. Esses 
papéis revelam um ideal de mulher que além de não corresponder à realidade, limita o 
feminino a mera condição de coadjuvante do masculino.  

Pensando nisso, pode-se concluir que Washington Square trata do embate entre 
gêneros, onde de um lado vê-se a mulher do século XIX, submissa, tímida e sexualmente 
reprimida – Catherine – e de outro, o homem tirânico e manipulador – Austin e Morris. Dessa 
luta surgirá, de acordo com John Carlos Rowe (2000, 193-194), a mulher do século XX: na cena 
final quando Catherine recebe Morris na sala de estar – outrora local da autoridade do pai e do 
desejo sexual de Morris Townsend – Catherine é transformada na mulher independente do final 
do século XX, quando consegue dispensar Morris e assumir controle de sua vida. 

Ainda assim, o que se vê não é felicidade, mas sim orgulho e despeito. Confinada à casa 
da família, Catherine não passa de uma figura apagada, transitando entre móveis e artigos de 
decoração que parecem devorá-la. Sem traquejo social e desfilando uma inadequação 
vergonhosa, a protagonista não vislumbra vida externa e vê seus dias passarem lentamente 
diante da janela do quarto. 

Apesar da organização familiar na obra romper com o padrão, Catherine não casar e 
também não ter filhos, contrariando o destino previsto para as mulheres da época e, ao final da 
narrativa, ela e a tia viverem sozinhas na casa herdada sem a presença masculina para 
direcionar suas vidas, a protagonista não foge do ideal falocêntrico de dominação. James não 
permite que a família exista sem pai e marido, além disso, a mulher mantém-se atrelada aos 
valores patriarcais na medida em que não se desvencilha completamente do modelo imposto 
pelo patriarcado. A relutância em não se casar não a torna independente das amarras sociais 
que condicionam a mulher ao segundo lugar na hierarquia de gêneros.   

A obra acaba sendo a rendição a um modelo pré-estabelecido, pois a mulher ainda não 
consegue ter mobilidade que ultrapasse o lar. James está preso aos valores dominantes, já que 
sua protagonista não consegue transpor a barreira do privado. Em suma, no romance, não se 
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consegue encontrar uma solução que privilegie a autonomia da mulher e reflita os anseios de 
valorização social do feminino.  
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OOOO    SSSSAAAAGGGGRRRRAAAADDDDOOOO    EEEE    OOOO    PROFANO NOS PROFANO NOS PROFANO NOS PROFANO NOS 
VAGVAGVAGVAGÕES DO IMAGINÕES DO IMAGINÕES DO IMAGINÕES DO IMAGINÁRIO BANTUÁRIO BANTUÁRIO BANTUÁRIO BANTU    

    
    

Guadalupe Estrelita dos Santos Menta Ferreira (UTFPR) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Como a natureza e os seres do mundo invisível são frequentes na 
vida dos povos bantu, as forças telúricas, aliadas ao nguzu, conduzem o 
destino dos homens. É o sagrado e o profano interpenetrando-se para conduzir 
e mudar destinos.Assim, os quatro elementos que compõem a vida terrena e a 
mantém são símbolos que tornam Mãe, Materno Mar uma obra fortemente 
questionadora da condição do homem como ser existencial, em seu meio, e as 
interferências de suas crenças, de suas memórias, enfim, de seu imaginário 
como elemento recriador da tradição. Dividindo a obra em três partes, sendo: 
Terra, Fogo e Água, e tendo no Ar a própria imaginação, pode-se ler que, por 
meio da narrativa ficcional, Boaventura Cardoso recriou a História angolana 
pós-independente, buscando nas forças dos antepassados e na energia da 
natureza, um motivador para que o povo, em meio a um desencanto, encontre 
alguma esperança de libertar-se e reafirmar sua angolanidade.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: Sagrado; profano; angolanidade. 

 
 

Mãe, Materno Mar, de Boaventura Cardoso traz, em sua narrativa um diálogo com a 
História de Angola, sob a ótica dos conflitos políticos, econômicos e sociais do pós-
independência. Seu enredo é enriquecido pelo universo simbólico de matriz bantu e seu 
processo interlocutório com a modernidade.  

A ficção é elaborada por meio de um trabalho estético cuja linguagem remete o leitor à 
oralidade típica da cultura africana e com um trabalho estilístico em que aliterações, 
repetições, onomatopeias, interjeições e metáforas, mesclam-se com o imaginário. A ficção faz 
emergir, das linhas e entrelinhas, a problemática de um povo, cujos preceitos e preconceitos 
chocam-se com a tradição e a memória do povo angolano. 

A história gira em torno de uma viagem férrea de Malange à Luanda, que dura quinze 
anos, sendo o comboio a representação da sociedade angolana desse período, representando 
um microcosmo da realidade simbólica de Angola. No decorrer desta viagem, ocorrem algumas 
avarias no trem que causam um grande atraso ao seu destino, influenciando também nos 
destinos de cada personagem. O trem, dividido em classes, pode representar a divisão social da 
população angolana: na primeira classe, estavam os líderes religiosos, altos funcionários, 
homens de negócio, a noiva e sua família; na segunda, encontravam-se Manecas, os do Partido, 
jogadores de futebol e o homem do fato preto; na terceira, em meioà  desordem, ficavam os 
operários, trabalhadores do Caminho de Ferro, vendedores ambulantes, prostitutas e 
Kimbandas. Como se pode perceber, as diferenças sociais são metaforicamente representadas 
pela organização e pelas atitudes ou procedências das personagens em cada classe. Na 
primeira, o conforto, a ordem instituída, o luxo, contrastando com a desordem moral, o jogo de 
interesses; na segunda, a esperança dos personagens em busca de um novo futuro, contrasta-
se com a desordem psíquica, as lembranças do passado, torturando-os num clima nostálgico. 
Na terceira classe, o caos se faz pela mistura desordenada de seus ocupantes, sem lugar 
definido, relegados ao descaso, sob o olhar preconceituoso e discriminador dos passageiros: 
como na sociedade capitalista, em que não há espaço para os menos favorecidos.  
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De entre os passageiros tinha gente de os vários estratos sociais: nas carruagens da 
frente, primeira e segunda classes, ia gente bem vestida com ares de quem vive bem ou 
pelo menos sem grandes dificuldades; nas carruagens da terceira classe estavam os 
pés-descalços, gente humilde e simples. Numa das carruagens da primeira classe vinha 
uma numerosa família preparada para um grande casamento em Ndatalando nesse 
mesmo dia. Que os cavalheiros e as damas vinham todos pinocas, pipis, as bangas 
todas, ih! só o estilo!, os brilhantes ouros, hum! as pulseiras e os fios, hum! os dourados 
dentinhos nalgumas importantes bocas, hela! as capelinhas, as muitas damas nos seus 
vestidos brocados em tecidos marrocain, taftás, chifons, piquets, tás a brincar ó quê! 
(CARDOSO, 2001, p. 41). 

 
Os aspectos político-sociais levantados em Mãe, Materno Mar, por meio dos elementos 

simbólicos, oriundos da natureza, força vital para os bantu e, consequentemente, dos rituais 
religiosos, típicos da cultura africana, revelam a preocupação com a memória e a tradição do 
povo. Devido ao processo de assimilação dos padrões europeus, esta cultura foi 
metamorfoseada pela colonização e pela disputa de poder tanto político como religioso do pós-
colonialismo. O imaginário e as adaptações por que passaram os negros são aspectos nítidos 
nas entrelinhas da voz narradora, como um meio possível de dialogar com a tradição. Quanto a 
esses diálogos culturais, Bastide(1973, p. 182) afirma que “o pensamento negro se move no 
plano [...] das participações, das analogias, das correspondências”, e por meio delas é que 
pretende reafirmar sua identidade. O imaginário e o sagrado seguem juntos na ficção de Mãe, 
Materno Mar, retomando as crenças e as manifestações populares, que, em muitos momentos 
entram em choque com as novas tendências tanto políticas como religiosas, buscando, por 
meio do caos que se instaura, retomar a ordem, numa mescla entre tradição e modernidade, 
tendo o sincretismo como um dos fios condutores. Segundo Serra(1995 a, p. 197-198): 
 

[...] que se chame de ‘sincretismo’, em sentido estrito, a todo processo de estruturação 
de um campo simbólico-religioso ‘interculturalmente’ constituído, correlacionando 
modelos míticos e litúrgicos ou gerando novos paradigmas dessa ordem que assinalem 
expressamente outros [...] de maneira a ordenar novo espaço intercultural. 

 
Na esfera literária, Angola passa de uma etapa, em que se refletia um quadro de guerra 

e conflitos sociais para uma fase de valorização estética, sem abandonar o tom ideológico. O 
imaginário, sobretudo na cultura bantu, está estreitamente relacionado à busca da 
imortalidade, em especial do espírito e das tradições. A memória do povo mantém-se viva 
através da ancestralidade, os descendentes têm, em sua cultura, o hábito de cultuar os mortos, 
seus antepassados, daí a importância de reconhecer algumas representações simbólicas de 
raiz bantu, sobretudo no que diz respeito às religiões.  

Após um longo período colonial, Angola liberta-se, mas permanece em uma atmosfera 
de conflitos sociais, o que hoje torna clara a necessidade da modernidade aliada à memória 
cultural do povo, para que se mantenha viva, embora transformada. O respeito às tradições, 
sem impedir o desenvolvimento, a modernidade, é nítido em várias instâncias sociais, mas na 
religião, por meio do sincretismo, observa-se não só o desejo da imortalidade da alma, mas 
também das raízes. Um exemplo de sincretismo religioso está em Mãe, Materno Mar, uma 
mescla entre presente e passado, permeado pelo futuro, através das vidências de Ti-Lucas, em 
que sagrado e profano, tradicional e moderno, princípio e finitude fundem-se em uma narrativa 
bem elaborada, trazendo uma carga ideológica mergulhada no universo simbólico das 
representações sociais, sobretudo religiosas, recuperando dados da tradição: é o imaginário 
popular, ligado às crenças e à fé que, ao recriar a realidade, molda-se ao moderno, adapta-se e 
permite o diálogo com o tradicional. 

Partindo de um eixo temporal, Boaventura Cardoso destina os personagens à condução 
do tempo, sendo o presente todo guiado pela memória ou pelas aspirações futuras. A viagem, 
que dura quinze anos, altera o destino dos passageiros, que se apegam às experiências e 
vivências individuais e aos conhecimentos coletivos de sua cultura, o que os remete ao 
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passado, à memória, ao inconsciente, conforme Bergson (1990), cuja teoria valoriza o passado 
e as experiências vividas, em detrimento do presente. Segundo o autor, o passadoconserva-se 
na memória, influencia o presente e cria possibilidades de futuro. Para ele, o mundo externo é 
inapreensível, pois só se revela parcialmente. A essa ideia, encaixa-se também Jung(1990) a 
respeito do inconsciente, pois somente investigando seu inconsciente, o homem reconheceria 
seu conteúdo de totalidade. O imaginário, ou seja, imagens, sonhos, visões fazem parte de uma 
experiência interior, pouco explorada, mas que ressurgem, emergem do inconsciente, para 
atender às demandas do presente.  

No caso de Manecas, a todo momento se faz referência às maternais águas, haja vista 
que ele, um menino Kianda, tem, em sua memória, a presença da mãe água que guia seus 
passos e o conduz a seu destino. O homem do fato preto prende-se às lembranças do passado, 
mais traumas do que lembranças propriamente ditas, em busca da libertação de sua alma, 
como se sua missão fosse cumprida ao encontrar a cabeça da esposa morta. Outros 
personagens também se mostram impelidos por forças temporais, como a noiva, que espera 
seu futuro num casamento que não ocorre como planejado; os líderes religiosos que procuram, 
por meio de suas experiências interiores, convencer seus discípulos da veracidade de seus 
poderes; e os rituais que ocorrem durante toda a viagem para evitar ou solucionar as avarias, 
práticas religiosas que influenciam o presente e se baseiam na tradição africana, na 
ancestralidade, portanto, na memória, no imaginário, no inconsciente. 

A figura do Profeta Simon Ntangu António pode representar as próprias raízes religiosas 
do povo angolano, o Kimbanguismo e o Tocoísmo. O bastão é um elemento utilizado por essas 
igrejas para suas mágicas, e na narrativa de Mãe, Materno Mar, o bastão é entregue a Lukau 
por uma santa negra, que sai da água de um rio, e se autodenomina “Senhora das Águas”, 
simbolizando por meio desta Inkice, Ximi, a tradição bantu, que pode levar alguma esperança 
para seu povo. 

 
Profeta Simon Ntangu António, com seu bastão sempre na mão esquerda, continuava a 
prometer nos cultos que o problema ia ser resolvido, que ele sabia pressentido certo que 
dentro de dias a natureza se vesteria de verde, que ele tinha visto visionado a questão 
resolvida, que ninguém duvidasse da sua palavra, que a simples dúvida era o suficiente 
para a chuva não chover. Nada (CARDOSO, 2001, p. 78). 

 
O fim do profeta coincide com o desfecho da narrativa, em que populares e autoridades 

o esperam ansiosamente sair do trem, mas isso não ocorre, pois, mais uma vez, o profeta perde 
o bastão, e consequentemente, seus poderes, surgindo, novamente, a figura de uma cobra, 
uma alusão recorrente ao InquiceAngorô,e às avessas, uma referência a Moisés, cujo  cajado se 
transforma em serpente que vence as serpentes do Faraó, só que dessa vez, a cobra com um 
lacinho vermelho amarrado na cauda, metaforiza o contrário: o poder instituído vencendo a voz 
da tradição. O lacinho vermelho pode representar a força do marxismo no local, que silencia o 
profeta, devido à força que este exerce sobre o povo, representando uma certa afronta ao 
poder.  Assim como a cobra, a presença de outro Inquice é recorrente nas descrições de 
Manecas, a Kianda,uma figura encontrada na maior parte das narrativas angolanas, já que a 
água é um elemento muito presente na cultura Bantu, e a personagem Manecas, protagonista, 
é um menino Kianda, menino das águas, menino-feminino, cujas lembranças, tormentos, 
medos, sempre são representados pela imagem do mar. A força do pensamento é algo 
transparente em Manecas, que, por meio das crenças de sua mãe e de seu povo, acreditava ser 
Kianda e isso o fazia ter uma fixação pelo mar desde pequeno: os laços em que o imaginário 
amarrou a vida de Manecas o faz se prender ao ventre materno, que mesmo diante da 
modernidade, sente-se nostálgico, provavelmente de algo que falta e ele não se deu conta: as 
raízes. 

A consciência de identidade está muito relacionada à valorização das raízes culturais, e 
isto se une ao imaginário, que constrói e reconstrói a cultura e as práticas sociais, por meio do 
diálogo com a tradição. O mundo que percebemos é um mundo de significados, de símbolos, o 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  444411119999    

que é real, faz parte de uma consciência simbólica, pois entre o ver e o expressar o que é visto 
há um espaço em que a imagem e o material passam por intervenções culturais, experiências 
pessoais, conhecimento prévio, crenças, permitindo a mobilidade identitária. A diversidade de 
pensamento contribui para as mudanças de regras, de necessidades, enfim, é um dos 
elementos que faz do ser humano criativo e livre. Para Hall (2005, p. 71): 

 
A identidade está profundamente envolvida no processo de representação. 
Assim, a moldagem e a remodelagem de relações espaço-tempo no interior de 
diferentes sistemas de representação em efeitos profundos sobre a forma que as 
identidades são localizadas e representadas. 

 
Manecas, em busca de sua identidade, cai em conflito interior, busca seus sonhos, mas 

sofre com a distância da mãe. Ao encontrar o mar, reencontra-se, em seu imaginário, com suas 
raízes, pois ele, menino kianda, desejava ver o mar, e com esse desejo realizado, acalma seu 
coração e sente-se pronto para encarar uma vida nova, moderna, embora longe da proteção 
materna, mais consciente dos ensinamentos transmitidos por ela, fazendo-o valorizar também 
as suas raízes, no início da viagem, desconhecidas. 

Essa busca por uma afirmação identitária pode ser vista também sob o viés da estreita 
relação entre Manecas e Ti-Lucas, o moderno e o tradicional, em quea figura do mais velho 
sempre acompanha os seus descendentes, mostrando-lhes o caminho. A ancestralidade, ou 
seja, os antepassados, são sempre lembrados e cultuados na cultura bantu, em cerimônias em 
homenagem a eles, pois a harmonia dos homens depende da interferência do mundo invisível, 
no que se incluem os espíritos dos ancestrais. 

Literatura, arte, ciência, religião, enfim, práticas simbólicas são expressões do ser 
humano em que o inconsciente coletivo,o imaginário e a criação fundem-se para enfrentar o 
desconhecido, para descobrir e se defender da angústia original: o medo do tempo e da morte. 
Mãe, Materno Mar põe, a todo o momento, em xeque, a oposição vida/morte, todo o caos 
instaurado no comboio, devido às avarias, traz implicitamente uma ordem natural, permeada 
pelo sagrado e pela ancestralidade, em que os desejos são imbuídos pelas crenças e pela 
memória cultural, e as diferenças diluem-se por meio das dificuldades enfrentadas 
coletivamente. O mar representa a esfera do sobrenatural, do sagrado, do religioso, junto às 
raízes, sugerindo à ideia de destino, afinal, é nesse diálogo entre a esfera do sagrado e do 
profano que o povo angolano (re) constrói suas tradições. A figura da mãe, aliada ao mar, é 
aquela que traz paz, acalenta e de quem jamais se desliga, podendo também sugerir as raízes 
africanas, vivas sob outras manifestações. Mesmo com a necessária modernização, as 
tradições permanecem, mantêm-se na memória coletiva, as maternais águas nunca secam. 

A duração da viagem, na ficção, coincide com os quinze anos de conflitos em Angola, 
que, após a independência, continuou em guerra entre os principais movimentos de libertação; 
e o sagrado, tão presente na vida dos angolanos, recebeu uma diversidade de igrejas, 
buscando, cada qual, seu lugar junto à sociedade. Na ficção, as figuras de três pastores e um 
profeta, coincidentemente ou não, referem-se aos três movimentos políticos que disputavam o 
poder no pós-independência angolano e a religião tradicional que buscava ocupar seu espaço, 
mesmo sob outras formas. 

Os bantu se comunicam com o Deus Supremo por intermédio dos antepassados ou dos 
Minquice e, cada pessoa é composta por nitu, kutu, zina, e (duas almas) móoio e mfumukutu. 
Creem em uma existência de nguzu, nos seres animados ou inanimados, emanada de Calunga 
ou Zâmbi Ampungo, sendo, por meio desta força, contínua a presença divina, como explica 
Adolfo (2010, p. 10-11): 

 
Tudo possui nguzu e sem ele não há vida, não há movimento, não há realização. A força 
nguzu diminui ou aumenta de acordo com o procedimento do indivíduo e, sem ele, o 
homem torna-se um morto-vivo. Uma estátua ou ídolo podem tornar-se vivos e atuantes 
de acordo com o nguzu que recebe das mãos daquele que o confeccionou ou daquele 
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que, através de seu próprio nguzu, elaborou elementos para a sua vivificação. Tudo que 
existe pode receber mais nguzu e tornar-se mais potente. 

 
De acordo com Adolfo (2010), o Inquice, no plural Banquice é, encontrado nos 

dicionários e etnografias escritas por padres e missionários católicos como significando feitiço, 
mas, para o povo bantu, é uma força da natureza, uma energia vital que contribui para a 
harmonia entre ela e os homens. Inquice é uma divindade para o bantu, um espírito, que, junto 
aos antepassados, são intermediários entre Zâmbi e os homens. Sobre Zâmbi e os Banquice, 
Adolfo (2010, p. 96-97) explica que:  

 
Longe de ser um Deus remoto, como amiúde é descrito na literatura, Zâmbi Npungo é 
eternamente presente e ativo, através de nguzu, em todos os elementos do universo. [...] 
Então, através de nguzu Zâmbi é Onipresente, Onisciente e Onipotente, sempre atento às 
ações do universo, particularmente com aquelas dos seres humanos. [...] Nguzué Força, é 
Inquice, é divindade, vida, existência, essência, poder, energia, vigor, força, vitalidade, 
causa e efeito, graça, remédio, conhecimento, autoridade, sabedoria, experiência; nguzu 
é tudo. 

  
Como a ancestralidade é uma marcado sagrado, recorrente em Mãe, Materno Mar, faz-

se necessária uma leitura sobre a morte, como um rito de passagem que leva o homem bantu 
à condição de antepassado, podendo assim interferir na vida dos seus familiares e receber 
honrarias por meio dos cultos religiosos.  
 

Como todos vivem no mesmo saco da existência, a comunidade é composta não apenas 
dos homens vivos, mas também dos homens mortos (os antepassados) e daqueles que 
estão para nascer. Nenhuma atitude mais séria ou uma ação mais objetiva são tomadas 
na comunidade sem antes se consultar o antepassado, ou um Inquice. Daí a figura do 
Nganga, o sacerdote, é muito importante entre esse povo (ADOLFO, 2010, p. 13). 

 
A morte, na cultura bantu, é um dos acontecimentos que merecem destaque, devido às 

honras prestadas ao defunto. Sendo considerada uma passagem, em que a vida termina, mas 
continua por meio do espírito, os ritos fúnebres são muito celebrados, com uma longa duração 
e de maneira festiva. Como a existência humana é um mistério, os bantu veem a vida como um 
trajeto, em que, antes do nascimento, há uma pré-existência e, após a morte, uma existência 
eterna. A necessidade de mudança em alguns momentos da vida faz com que ocorra uma 
morte simbólica do homem bantu, que, por meio de algum ritual mágico ou culto a algum 
representante do divino, inicia uma nova etapa, mudando algo ou a si mesmo. 
 

A morte ocasiona uma mudança de estado porque é uma ‘passagem’ que modifica a 
personalidade. 
Estas realidades de ‘mudança’, através duma ‘passagem’, de um ‘trânsito’ em que 
alguma coisa se desprende, desaparece ou liberta, são fundamentais no pensamento 
banto. Conduzem ao novo estado do homem, a uma nova maneira de existir. (ALTUNA, 
2006, p. 433). 
O homem das sociedades primitivas esforça-se por vencer a morte transformando-a em 
“rito de passagem”[...] sempre se morre para alguma coisa que não era essencial, morre-
se sobretudo para a vida profana... A morte vem a ser considerada como a suprema 
iniciação, como o começo duma nova existência espiritual. Melhor ainda, geração, morte 
e regeneração (re-nascimento) concebem-se como três momentos dum mesmo mistério, 
e todo o esforço do homem arcaico vai para demonstrar que entre estes momentos não 
deve existir ruptura. Ninguém pode parar em nenhum destes três momentos. (ELIADE 
citado por ALTUNA, 2006, p. 434). 

 
Geralmente as mortes que não são consideradas naturais, como por acidentes, 

catástrofes, aproximam suas causas à feitiçaria, e, por meio de seus rituais e crenças procuram 
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descobrir o responsável pela morte de seu ente querido. A solidariedade entre as comunidades 
é muito expressiva, pois ninguém quer ser responsabilizado pelo ocorrido, caso alguém não 
participe dos ritos fúnebres ou não se solidarize com os familiares pode ser tachado de culpado 
e castigado até a morte. 

As mortes bruscas, prematuras ou por algumas doenças, são vistas pelos bantu como 
castigo por algo que aquela pessoa fez, ela sofre interferência dos espíritos e dos gênios de 
modo negativo, levando-a a uma morte turbulenta e chocante; é o caso de acidentes, 
assassinatos, suicídios e outros que são inexplicáveis. Segundo a tradição bantu, as almas das 
vítimas dessas calamidades ficam vagando pelas aldeias, atormentando a população ou 
levando maus fluidos, causando outras desgraças. 

 
Julgam uma morte desgraçada a dos estéreis, que ninguém chorará nem continuará a 
dos que morrem longe de sua família, visto que podem ver-se privados dos ritos 
fúnebres, a dos doidos, enforcados, leprosos, feridos por raios, ataques cardíacos, 
afogados, a das mulheres no parto. 
Estas mortes anormais e sempre temidas como nefastas devem-se à acção maléfica de 
alguma potência do mundo invisível. Por isso, acomunidade descobre uma impureza 
sagrada e chega até a suprimir os ritos fúnebres. (ALTUNA, 2006, p. 437) 

 
Os ritos de passagem são tão importantes para os povos bantu que podem durar vários 

dias, chegando às vezes o defunto a deteriorar-se na frente de todos. Alguns até guardam de 
lembrança as unhas do morto para proteção. A festa deve ser alegre com danças e oferendas 
para fazer a aliança entre o mundo visível e o invisível. A celebração requer alegria até mesmo 
porque o povo teme a morte, que, como já foi dito, é símbolo de desequilíbrio, de ruptura, 
separação, sendo assim, deve ser celebrada com entusiasmo para que a harmonia se 
restabeleça na família e na comunidade. O morto deve ser acolhido em seu outro plano da 
existência e chegar bem à condição de antepassado para que não se vingue dos seus, evitando 
os maus agouros. 

 
Pelo nascimento, o banto “passou” a este mundo, e pelos ritos de puberdade, à 
sociedade. Pelos ritos fúnebres se restabelece a comunhão que lhe assegura a 
sobrevivência. Consideram o defunto como um ser em devir, em projecto, que deve 
chegar à plenitude, à realização definitiva de antepassado. Encerram tal causalidade 
mística, que se converte na única ponte de passagem entre os dois mundos. (ALTUNA, 
2006, p. 438). 

 
Os bantu cultuam seus mortos segundo sua índole, ética ou prestígio social, os chefes, 

líderes, poderosos têm seus ritos fúnebres mais celebrados, os prisioneiros, criminosos, 
escravos, os muito jovens ou que morrem de maneira anormal não recebem celebrações no 
funeral ou quando elas existem são inexpressivas. As honras são muito importantes para as 
famílias do morto, nas sociedades bantu, tanto pela sua necessidade de transcendência quanto 
pela crença do povo em uma harmonia e retomada da ordem, se for completada a ritualística 
tradicional. 

 
A família e a comunidade promovem o defunto à classe de antepassado, vingam-se do 
causador da morte, restabelecem a solidariedade e a ordem social perturbadas, 
ordenam a harmonia pacífica, asseguram a protecção do antepasado (sic) e reforçam a 
amizade entre os dois mundos. (ALTUNA, 2006, p. 439). 

 
A morte é uma constante na cultura bantu, ela é considerada inevitável, porém brutal, 

causa desordem e desestabilização. Embora haja muitos mitos em torno da morte para os 
bantu, e esta seja vista como contrária à natureza e à harmonia, esse povo conforma-se com 
ela e a respeita, pois ao morrer voltarão a viver em família ao encontrar-se com seus 
antepassados. Os mitos acerca da finitude da matéria para alguns povos africanos, inclusive os 
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bantu, estão diretamente ligados à noção de mal, de castigo, muitos ligados ao descaso para 
com Deus. Altuna (2006) divide os mitos da morte em grupos: a morte como separação dos 
homens e de Deus; animais como mensageiros da morte ou da vida; o poder sexual e o desejo 
de procriação como introdutores da morte e na repulsa dos homens por um mensageiro da 
divindade. Todos esses mitos revelam a ânsia do homem pela autoridade, superioridade e 
poder, resultando no fracasso e na sua fragilidade perante Deus. 

 
Causa uma desordem social porque a participação foi perturbada e a interacção 
transtornada. 
A morte patenteia uma acção hostil, desagregadora. Nada aparece mais anti-social e 
desordenado do que ‘comer uma vida’, usurpar a um indivíduo o direito de viver com 
intensidade e privar a comunidade duma riqueza. 
É sempre dolorosa, denunciadora de ameaças para a comunidade. Juntamente com a 
esterilidade, constitui a mais grave desordem e a maior ofensa à pessoa que, embora 
continue a viver com os antepassados, perde uma parte constitutiva. (ALTUNA, 2006, p. 
430). 

 
Para o bantu morrer é sinônimo de ruptura, separação, destruição de alguns elementos 

e transformação: o material e o imaterial, o corpo e a alma, o primeiro deixa de existir, mas o 
segundo permanece. O ser vivente desaparece e o espírito continua a existir, a alma é o sopro 
vital. Altuna (2006, p. 432) traz algumas expressões como “‘ubuzima’, deixa de estar vivo”; “’ 
ser comido’ e destruído por agentes poderosos estranhos”; além dos homens serem a união de 
corpo e alma, a “sombra com o corpo” também ocorre nos animais é o ‘buzima’ e o ‘kizima’, 
“uma essência animal”; os homens, ao morrerem, deixam de existir materialmente, “e termina 
também a sua vida espiritual (‘amagara’); mas desta fica alguma coisa: aquela ‘força de vida’... 
que formou a sua ‘personalidade’”, o ‘muntu’; ‘umuzimu’, ou ‘buzimu’, no plural, os seres não 
vivos, com inteligência.  

Segundo Altuna (2006), os bantu veem a morte como desestruturação, desequilíbrio, 
ruptura, que se reequilibra por meio do encontro com os antepassados: mesmo com a ideia de 
ruptura, o homem não se separa totalmente, pois uma parte sua continua a existir (a alma). 

Os povos africanos, sobretudo os bantu, foram, por longo tempo, discriminados em 
relação à sua religiosidade. Considerados primitivos, a forma de seus cultos reduzidos a termos 
como Feiticismo, por exemplo, regidos pelos instintos, não podiam ser considerados religião, 
devido às superstições, vistas como grosseiras e toscas. Embora na cultura tradicional bantu, 
segundo Altuna (2006), haja elementos peculiares como o Naturismo, Animismo, Feiticismo, 
Ancestralismo, Manismo, Animantismo e Totemismo, não deve ser reduzida a nenhum desses 
termos, e sim vista como uma unidade que se apropria de cada um desses elementos, 
sobrepujando-os, tendo uma base sólida, com uma estrutura religiosa. Altuna (2006) afirma 
ainda que os portugueses, ao se depararem com os povos africanos, observaram seus cultos e 
os reconheceram como feitiços e idolatria, como se adorassem objetos, plantas, animais, 
aleatoriamente, sem um objetivo ou razão. 

Em Mãe, Materno Mar, nota-se a forte presença telúrica e também dos diversos espíritos 
e gênios integrantes do mundo invisível na cultura bantu. Como se pode observar, os rituais são 
realizados em ambientes naturais, como florestas, rios, lagos, cavernas, sempre permeados do 
sobrenatural, das forças invisíveis. 

A figura da gruta como espaço reservado aos maus espíritos, e as vozes que “ecoaram 
cavernosas no fundo da gruta” sugerem o misterioso, o desconhecido, o que fica escondido, no 
escuro, o mundo não visível na crença bantu, a espiritualidade e a interferência deste no mundo 
visível. Os líderes religiosos unem-se para orar silenciosamente, a união das diversas religiões 
pode fortalecer a comunicação com o sagrado. Ao orarem em voz alta, as vozes começam a 
ecoar na gruta, espalhando o medo, devido aos “maus espíritos”, esse vozerio pode remeter à 
diversidade de crenças e religiões tradicionais, que, silenciadas pelo regime de Angola, podem, 
por meio da união, fortalecer-se através das massas, seus fiéis, e ocupar gradativamente seu 
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espaço na sociedade. Há também a presença da feitiçaria, por meio da referência às “mágicas 
estatuetas”, objetos que se utilizam para esta prática e a referência à fogueira como aquela 
que vai aniquilar e purificar todos os males. 

 
Juntos, de mãos dadas, os religiosos oraram primeiro em silêncio, e, depois, quando em 
voz alta começaram a rezar uma ladainha para exorcizar os maus espíritos, vozes deles 
ecoaram cavernosas no fundo da gruta e eles se assustaram. Haka! E pararam de rezar 
com aquela profunda e prolongada ressonância. E se entreolharam apavorados. Tat'é! E 
veio o silêncio total e eles que recomeçaram. E, subterrâneas, as revozes ecoaram. E 
assim. E as humanas e as terrenas vozes foram se revozeando, até que o Profeta, 
primeiro, depois os três outros líderes, concentrados, condensaram as suas vozes numa 
única e ordenaram únissono com muita energia que a gruta se calasse. [...] destruíram 
as mágicas estatuetas e deitaram todo o lixo numa fogueira que acenderam ali perto 
(CARDOSO, 2001, p. 86). 

 
Os espíritos dos antepassados, uma remissão ao aspecto humano imaterial, são 

venerados pelos bantu e fazem parte de suas crenças e de seus ensinamentos, mas seres 
invisíveis, zoomorfizados ou materializados em objetos, são recorrentes nessa cultura, 
confundindo aos olhos externos, com adoradores de imagens, pensando-se que estes animais 
ou objetos são deuses para os povos bantu, o que é um grande equívoco, pois como já foi dito 
são apenas canais de comunicação com o Deus Supremo e único. É como confundir as orações 
junto às imagens dos santos católicos com idolatria, sendo estes também símbolos de 
comunicação com Deus. 

Na crença bantu do mundo invisível há também os gênios, seres intermediários entre os 
homens e o Ser Supremo que podem personificar-se ou aparecerem em forma de monstros 
horríveis, cobras com chifres como os quitutas, gênios que vivem na natureza, conhecidos pelos 
Quimbundos de Luanda. Há também os kiandas, que trazem bom ou mal agouro, são 
reconhecidos pelos bantu como sereia, peixe ou objeto. Esses gênios geralmente são temidos 
pelos povos agrários, que fazem oferendas a eles, antes de caçar, pescar ou plantar. Muitas 
vezes, as intempéries que podem causar danos ou até mesmo prosperidade são conhecidas 
como gênios, que interferem no mundo visível por meio de Deus. 

 
Há gênios no ar, na chuva, na tormenta, no fundo da terra, nas selvas, lagos, rios, nas 
nascentes, na caça e na pesca, nas culturas, viagens, estepes e até nas enfermidades 
misteriosas. 
São superiores ao homem e criados por Deus (CARDOSO, 2001, p. 426). 

 
A viagem de trem, em Mãe, Materno Mar, que sofre muitas interferências devido às 

intempéries, simbolicamente representa essas crenças dos povos bantu, a religiosidade está 
presente metaforicamente na trama da narrativa que envolve o trajeto do comboio tão 
interrompido que dura quinze anos, tempo suficiente para realizações, mudanças e formação 
de laços afetivos entre os passageiros. As avarias ocorridas no trem durante a viagem, 
responsáveis pelo considerável atraso ao seu destino, foram ocorrências da natureza, cuja força 
pode impelir à vida ou destruí-la. Os bantu acreditam na força vital da natureza que interfere na 
vida humana, como a chuva, o eclipse, o raio, o trovão, o Sol, a Lua, o arco-íris, certas rochas, 
montanhas, lagos. 

 
Deus confiou-lhes esta vitalidade. Por isso, as consideram como manifestações da 
potência divina. Daí a confusão de muitos que imaginam que estes povos adoram o Sol, 
a Lua ou a Terra. Não passam de 'personificações simbólicas do Ser Supremo, como 
dispensador de força de fecundidade. (ALTUNA, 2006, p. 428). 

 
Os líderes religiosos presentes no trem procuram, por meio de suas orações e cultos, 

mobilizar os passageiros em torno de sua fé, cada qual defendendo sua igreja, procurando, em 
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uma disputa acirrada pelo poder, angariar mais discípulos, para fortalecer sua igreja. Todos os 
pastores e o profeta, cada qual a sua maneira, impõem seus discursos e doutrinas, mas sempre 
acabam recorrendo à religião tradicional bantu, procurando mágicas palavras junto a um 
ambiente telúrico, ou recorrendo à memoria coletiva, em um retorno aos antepassados, em 
suas crenças, mitos e lendas, realizando seus trabalhos em lugares bem peculiares, com a 
presença dos espíritos, gênios e de pessoas mais velhas, detentoras do saber tradicional. A 
linha férrea caminho por que percorre o trem, geralmente é sinuosa, podendo, em seu 
serpentear, representar o Yin e o Yang, as forças antagônicas regidas pela natureza. O positivo 
e o negativo, o bem e o mal, a ascensão e a queda, toda uma simbologia que as relações entre 
o sagrado e o profano propiciam, sobretudo no contexto em que se passa a narrativa em 
Angola, tempos turbulentos devido aos conflitos civis e militares. Segundo Adolfo (2010, p. 13) 
a respeito dessa harmonia entre divindade, natureza e ações humanas diz que: 
 

Para o homem bacongo, viver bem é viver de acordo com as les da natureza, buscando a 
harmonia entre todas as coisas, pois, segundo ele, o bom complementa o ruim, o falso 
complementa o verdadeiro, e assim por diante. Tudo pode ser feito pelo homem, todas 
as ações são possíveis e factíveis. 

 
Como representação da sociedade, o trem que parte de Malange a Luanda faz um 

deslocamento, que de um ponto ao outro, obriga o movimento também da vida das pessoas, 
mudanças estas que refletem a necessidade de um novo pensamento social, em época de lutar 
por uma libertação efetiva. Pensando em Bachelard (1989), o espaço do trem, como 
microcosmo da sociedade, desloca-se em uma duração temporal cuja horizontalidade é 
aniquilada pelas avarias, que interrompem o trajeto por diversas vezes, permitindo um 
recomeçar por parte dos passageiros, impulsionando, portanto ao movimento, às mudanças, à 
verticalidade que leva à criação. Além disso, são essas interrupções que destroem a 
horizontalidade da viagem, a descontinuidade faz com que o tempo se imponha, por isso acaba 
por durar quinze anos. Os ocupantes do trem foram irremediavelmente tocados pelo 
InkisseKitembo (o tempo), que os remodelou, transformando-os em novos homens, por vezes 
libertos de alguns traumas ou motivados a outros rumos diferentes de quando embarcaram. 
Isso reflete bem os tempos desde os quinze anos anteriores à Independência de Angola como 
os posteriores a este fato histórico, pois a população que vivia sob um regime colonialista, num 
processo de quinze anos de luta entre os principais movimentos de Libertação, passa a se 
submeter, após a Independência, a um novo sistema de governo, obrigando-se à adaptação, em 
meio a mais quinze anos de guerras e conflitos sociais, que, permaneceram por mais um longo 
período. 

A magia e o feitiço são dois elementos constantes na cultura bantu, cujo fator 
desencadeador é o medo, um inimigo constante desses povos. Historicamente, segundo Altuna 
(2006), os africanos passaram por doenças incuráveis, guerras, fome, opressão, o que os tornou 
um povo assombrado pelo medo. Para se defenderem dos perigos, apelaram à magia e ao 
feitiço, que, por outro lado, também os assombra. A magia é para o bantu a interferência do 
mundo invisível na atuação de um especialista, uma força vital que pode atuar para o bem e 
para o mal. No seguinte fragmento, após a avaria no comboio, os líderes religiosos vão procurar 
em uma gruta as “mágicas estatuetas” que, por meio de um feitiço, invocaram os “espíritos do 
mal” para interferirem naquela viagem. Demonstram-se os elementos utilizados para o feitiço e 
“pressentiram a presença de maus espíritos”, a gruta, símbolo do primitivo, aqui pode 
representar os antepassados, a própria tradição, o inconsciente coletivo, segundo Jung (1987), 
parece ganhar vida por meio da atuação do mundo invisível, estando em “activo repouso”, pois 
as forças ocultas agiam naquele espaço silencioso. 

 
[...] Depois de duas horas de caminhada orientada por um guia, chegaram então à gruta. 
Que eles viram certificado as várias mágicas estatuetas e pressentiram a presença de os 
maus espíritos, galinhas depenadas e dependuradas no tecto da gruta, velas pretas 
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ainda acesas, sangue fresco de animal no chão, os muitos amuletos, cabaças, paus, os 
batuques. Tudo isso na gruta em activo repouso. Mam'é! (CARDOSO, 2001, p. 86). 

 
No universo simbólico da obra, o número três tem forte participação, como: as três 

palavras do título, “Mãe, Materno Mar”; a divisão da obra em três partes, “Terra”, “Fogo” e 
“Água”; os três crânios; a mulher tricéfala e os três pastores. Este número, importante na crença 
bantu, representa tanto a fé como a esperança e o mistério. Segundo Chevalier e GHEEBRANT 
(1988, p. 899-902): 

 
O três é um número fundamental universalmente. Exprime uma ordem intelectual e 
espiritual, em Deus, no cosmo ou no homem [...] O três designa, ainda, os níveis da vida 
humana: material, espiritual ou divino, assim como três fases da evolução mítica: 
purgativa, iluminativa e unitiva. 

 
Observa-se, portanto, que Mãe, Materno Mar, muito mais do que uma elaboração 

estética, traz um diálogo com a História de Angola remetendo-se ao caos que assolou o país por 
muitos anos, devido às guerras civis e militares e à atmosfera de medo que circunda todo esse 
quadro, permeado na riqueza do imaginário bantu como um elemento de interlocução com a 
tradição que, por meio do fantástico e do maravilhoso, sublima a imagem poética, elucidando 
aspectos culturais imanentes na memória.    

Como a força vital para os povos bantu provém da natureza, os quatro elementos que 
compõem a vida são parte integrante, na narrativa de Mãe, Materno Mar, responsáveis, de certo 
modo, pelo caos e, em seguida, pela retomada da ordem. As partes da obra dividem-se em três: 
Terra, Fogo e Água, sendo o quarto elemento, o Ar, tal qual a respiração é pela manutenção da 
vida, peça fundamental para que o imaginário, o sonho e a esperança se perpetuem na 
narrativa. Esses elementos que integram a vida ao cosmos, estão presentes na narrativa como 
símbolos e metáforas que, para o espírito artístico, poético, ampliam os significados desses 
signos, recorrendo constantemente ao inconsciente coletivo e à memória cultural do povo 
bantu. No que se refere à importância dos quatro elementos para a vida humana, Adolfo (2010, 
p. 12-13), explica que: 

 
Para os bacongos, Zâmbi Ampungo é o deus criador que se criou a si mesmo ou é o 
incriado. Como primeiro ato de criação, Zâmbi criou um grande saco colocando nele 
todas as coisas necessárias à sobrevivência do homem. Depositou ali o ar, a terra, a 
água, o fogo, os animais úteis e perigosos ao homem, as plantas comestíveis e 
venenosas, a maldade e a bondade, ou seja, tudo que fosse necessário para o homem 
viver em harmonia. Criou também as divindades, boas e más, as atitudes, a saúde e a 
doença. Feito isso, Zâmbi deu um nó na boca do saco, selando com esse nó o segredo da 
vida, pertencente apenas a Zâmbi e a ninguém mais. 

 
Como a natureza e os seres do mundo invisível são frequentes na vida dos povos bantu, 

as forças telúricas, aliadas ao nguzu, conduzem o destino dos homens, assim, os quatro 
elementos que compõem a vida terrena e a mantém são símbolos que tornam Mãe, Materno 
Mar uma obra fortemente questionadora da condição do homem como ser existencial, em seu 
meio, e as interferências de suas crenças, de suas memórias, enfim, de seu imaginário como 
elemento recriador da tradição. Dividindo a obra em três partes, sendo: Terra, Fogo e Água, e 
tendo no Ar a própria imaginação, pode-se ler que, por meio da narrativa ficcional, Boaventura 
Cardoso recriou a História angolana pós-independente, buscando nas forças dos antepassados 
e na energia da natureza, um motivador para que o povo, em meio a um desencanto, encontre 
alguma esperança de libertar-se e reafirmarem sua angolanidade.  
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Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Em Um sopro de vida, texto póstumo de Clarice Lispector, publicado 
em 1978, como aponta Benedito Nunes (1995), é abolida a distinção entre 
poesia e prosa romanesca, formando uma unidade. Este artigo objetiva 
investigar de que maneira se dá esse encontro e demonstrar os modos pelos 
quais a poesia se entrelaça com a narrativa de ficção, ou seja, como se 
processa o amalgamento das categorias da narrativa com os modos líricos, 
que resulta na hibridez do gênero narrativo romanesco, mais especificamente, 
no romance lírico. Inspirado nas teorias existencialistas, especialmente em 
Jean-Paul Sartre, o texto clariceano empreende uma indagação acerca do 
existir, tentando compreender a condição humana. Os questionamentos mais 
íntimos e as emoções mais profundas, por pertencerem à parte abissal do ser-
aí, não podem ser expressos pelo dizer comum, de modo que o sujeito 
narrador e Ângela Pralini assumem, então, um discurso poético-lírico, 
altamente sugestivo. Para viabilizar o trabalho de análise, são convocados 
alguns teóricos do assunto tais como Ralph Freedman e Luzia Tofalini, além de 
estudiosos da obra clariceana.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: Clarice Lispector; Um sopro de vida; romance lírico. 

 
 
1. Considerações iniciais1. Considerações iniciais1. Considerações iniciais1. Considerações iniciais    
 

Para que um romance seja denominado ‘lírico’, faz-se necessário elencar uma série de 
especificidades tais como a hibridez do gênero, de modo que este tipo de romance não pode 
“ser essencialmente definido por estilo poético ou prosa refinada” (FREEDMAN apud GOULART, 
1990, p.30); a presença da angústia que norteia essa hibridez; a observação das vozes 
presentes no discurso romanesco; e o processo de liricização das categorias narrativas. Álvaro 
Lins (1963, p.193) não receou afirmar, em 1943, quando foi publicado Perto do coração 
selvagem, que “o livro da Sra. Clarice Lispector é a primeira experiência definida que se faz no 
Brasil do moderno romance lírico, do romance que se acha dentro da tradição de um Joyce ou 
de uma Virgínia Woolf”.  
 Teorizar a respeito do romance lírico é deslizar sobre um terreno escorregadio, pois não 
há fundamentação sólida que permita um embasamento sem maiores problematizações e 
também porque as diferenças que existem entre essa tipologia romanesca e o romance 
psicológico, o romance poético, dentre outros, são tênues e pouco delineadas. E classificar Um 
sopro de vida, como romance lírico, necessita que se trilhe esse percurso com mais rigor, uma 
vez que se trata de um texto de difícil generalização, de pouquíssima atenção da crítica 
especializada, onde o Autor e a personagem Ângela Pralini, se revezam num monólogo que se 
interpõe um ao outro, mas sem diálogo, a fim de apresentarem “uma só escrita errante, 
empática, hiperbólica, repetitiva, contaminando o leitor com a força sorrateira de um 
entusiasmo maligno” (NUNES, 1995, p. 170). Assim, é apropriado enlaçar a teoria existente 
com o texto de Lispector, uma vez que esta aproximação imediata permite que se caminhe com 
mais segurança pela arriscada trilha da ficção clariceana. 
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2. 2. 2. 2. A estrutura ‘improvisada’A estrutura ‘improvisada’A estrutura ‘improvisada’A estrutura ‘improvisada’ 
 

 Mikhail Bakhtin (1998, p.397) afirma que “a ossatura do romance enquanto gênero 
ainda está longe de ser consolidada, e não podemos ainda prever todas as suas possibilidades 
plásticas”. Em outras palavras, isto quer dizer que o romance é por natureza passível de 
hibridez, de modo que sua forma se constrói através de um constante devir. A denominação de 
lírico é uma de suas inúmeras mutações.  
 Ralph Freedman (1972, p.13) afirma que o romance lírico “es un genero hibrido que 
utiliza la novela para aproximarse a la funcion del poema”. O teórico explica que romances 
tradicionais, como por exemplo, Emma, de Jane Austen, e Germinal, de Zola, possuem sua 
arquitetura romanesca e suas categorias narrativas calcadas na objetividade, preocupando-se 
em narrar um mundo concreto, expressando-se de forma linear e furtando as preocupações de 
uma repercussão interior. Isto não quer dizer que o romance lírico não se preocupa em discutir 
questões que envolvam a conduta humana, todavia “abordan estos cuestionamientos desde um 
punto de vista diferente” (FREEDMAN, 1972, p.14).  
 Esse ponto de vista diferente é encapsulado pela lírica, que livre de dados naturalistas, 
preocupa-se em construir uma realidade simbólica, imagética, que rompe com a narrativa 
referencial, ligada a fatos e acontecimentos. Emerge, dessa maneira, uma narrativa 
interiorizada, centrada num momento de sondagem interior da personagem e/ou do narrador. 
De acordo com Luzia Tofalini (2013),  
 

O romance moderno, ao modalizar a sociedade dividida e desagregada, abalada nas 
suas bases, nas suas estruturas, acaba caracterizando-se por uma tendência a 
decomposição, ao estilhaçamento. No romance lírico, porém, o processo de 
fragmentação da narrativa é detido pela poesia. E é exatamente a poesia, na qualidade 
de instrumento mais importante de universalização e de unificação das partes, que torna 
uno o que se encontra dividido. Essa unidade não destrói a natureza das partes, mas 
preserva as diferenças, de modo que as partes continuam evidentes. (TOFALINI, 2013, 
p.96). 

 
 Benedito Nunes (1995) diz que Um sopro de vida, assim como Água viva, é um texto de 
difícil classificação, no entanto, atribui a ele o termo improviso, pois a escritura do texto “se 
desenrola ao léu de múltiplos temas e motivos recorrentes (autoconhecimento, expressão, 
existência, liberdade, contemplação, ação, inquietação, morte, desejo de ser, identidade 
pessoal, Deus, o olhar o grotesco e/ou o escatológico)” (NUNES, 1995, p.169), e essa estrutura 
improvisada, que não apresenta resquícios de trama ou conflito e que mescla aforismos, 
conceitos, frases soltas e trechos da produção da autora, traem as designações convencionais 
de conto, romance ou novela. Por isso mesmo é que se afirma a hibridez do texto, em 
conformidade com Bakhtin (1998), quando este menciona o caráter metamorfoseado do 
romance.  
 Soma-se à estrutura pouco convencional, o fato de que o leitor de Um sopro de vida 
suspende, em diversas passagens, o pacto ficcional. Para o leitor mais habituado com a ficção 
de Clarice Lispector, essa problemática é constante. Isso se dá, em grande parte, pela migração 
de personagens que parece ser uma tentativa da autora em se exprimir na malha literária para 
compreender, através da ficção, a sua identidade. A autora cria Joana, Virgínia, Laura, Martim, 
G.H., Macabéa, dentre tantos outros, e escreve, agora, diretamente a si mesma: ‘Ângela é a 
minha tentativa de ser dois. No entanto ela me é eu” (LISPECTOR, 1978, P.32-33). Lícia Manzo 
(1997), além de Olga Borelli (1981), secretária da autora, foi uma das estudiosas que se 
preocupou mais exaustivamente em privilegiar essa leitura autobiográfica, e no caso específico 
de Um sopro de vida, a autora burla radicalmente os limites entre ficção e experiência pessoal. 
A respeito disso, Manzo (1997) diz: 
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Em Um sopro de vida, Clarice lança mão de um personagem chamado ‘O Autor’ que, por 
sua vez, escreve outro personagem chamado ‘Ângela Pralini’ (a mesma que aparecera 
em A partida do Trem, de Onde estivestes de noite). Mas, se em seu conto, Ângela e 
Clarice já pareciam ser irremediavelmente a mesma pessoa, em Um sopro de vida torna-
se impossível distinguir uma da outra [...] Além disso, como os poucos dados que nos são 
oferecidos a respeito de Ângela nos remetem diretamente à pessoa de Clarice, a 
estrutura do livro acaba apontando para a seguinte fórmula: ‘O Autor’ escreve ‘Ângela’, 
ou ainda, ‘O Autor’ escreve ‘Clarice Lispector’. Mas, como também o perfil das 
personagens ‘O Autor’ parece convergir com o de Clarice, a fórmula parece finalmente 
avançar para o seguinte: ‘Clarice Lispector’ escreve ‘Clarice Lispector’ (MANZO, 1997, p. 
223). 

 
 Vejamos mais um trecho de Um sopro de vida, para comprovarmos o que acima foi dito: 
 

Autor – Me coisificam quando me chamam de escritor. Nunca fui e nunca serei. Recuso-
me a ter papel de escriba no mundo. 
Ângela – No meu livro ‘A cidade sitiada’, eu falo indiretamente no mistério da coisa [...] 
No ‘Ovo e a galinha’ falo no guindaste. É uma aproximação tímida minha da subversão 
do mundo vivo e do mundo morto ameaçador (LISPECTOR, 1978, p. 102). 

 
 Os textos acima citados são de autoria de Lispector. Como afirma Nunes (1995) ela se 
exibe, quase sem disfarces, assim como fez em A hora da estrela. Acrescentamos que também 
em Água viva, há a autora diluindo essas fronteiras, e mandando um ultimato logo nas 
primeiras paginas: “Inútil querer me classificar: eu simplesmente escapulo não deixando, 
gênero não me pega mais” (LISPECTOR, 1994, p.17). Essa discussão toda é cabal para 
entendermos que, de fato, a estrutura romanesca de Um sopro de vida é pulverizada, o que dá 
ao texto um formato de confidencial, e o que se escreve através das imagens construídas é 
uma dolorosa confissão de uma linguagem que se propõe a narrar o indizível, características 
essas, do romance lírico. 
 
 
3. 3. 3. 3. Os assombros dOs assombros dOs assombros dOs assombros da existência e do ato de escrevera existência e do ato de escrevera existência e do ato de escrevera existência e do ato de escrever    

    
  Como já foi dito, há de se notar a angústia no cerne desse tipo de romance, para que a 
poesia venha auxiliar a prosa e para que transforme em imagens o que um discurso linear e 
objetivo não consegue expor. Sem a presença da angústia, não é possível caracterizá-lo como 
romance lírico. Esse elemento pode ser tanto o psicanalítico, embasado principalmente nos 
estudos de Sigmund Freud e Jacques Lacan, quanto àquela angústia que advém das filosofias 
da existência, especialmente as de Jean-Paul Sartre e Martin Heidegger.  
 É leitmotiv em Clarice Lispector a temática marcadamente existencial. A náusea1 é o 
ponto de ruptura das personagens de Lispector com a praticidade diária e funciona no texto 
como porta de acesso para uma investigação existencial, que culminará na angústia. A epifania 
descortina uma realidade que essas criaturas recusam, de modo que se sentem aliviadas com 
o afastamento de tal situação, ao retornarem a realidade. No entanto, é certo que não se faz 
obrigatório o processo epifânico para desencadear a náusea nas personagens clariceanas, 
prova disso, temos Joana, de Perto do coração selvagem ou Martim, de A maçã no escuro, e 
mais especificamente, Ângela, do romance analisado. Todos eles trilham uma existência plena 
de questionamentos, com a angústia no cerne de sua personalidade. 

                                                           
1 Manifestando-se como um mal-estar súbito e injustificável que do corpo se apodera e do corpo transmite a 
consciência, por uma espécie de captação mágica emocional, a náusea (mais primitiva que a angustia e como esta 
esporádica) revela, sob a forma de um fascínio da coisa, a contingencia do sujeito humano e o absurdo do ser que o 
circunda. Esse estado produz a suspensão dos nexos teóricos e práticos que nos ligam ao mundo, e de injustificável 
que e, passa a constituir uma experiência do caráter injustificável da existência em geral (NUNES, 1995, p. 117). 
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 Na esteira dessa discussão, Robert Olson (1970) afirma que a angústia é o start para a 
análise da condição humana. Seria, pois, sob o ponto de vista subjetivo, uma experiência 
extremamente intensa com uma nota emocional absolutamente peculiar. Há um misto de 
sentimentos, às vezes, as sensações de terror e de euforia fundem-se; às vezes são 
simplesmente consecutivas, mas na caracterização genuína da angústia existencial, esses dois 
polos afetivos devem estar sempre presentes. O teórico afirma ainda que para alguns 
existencialistas, “o objeto primário da angústia é a simples realidade da existência; para outros, 
a particularidade ou individualidade humana; para outros ainda, a liberdade humana” (OLSON, 
1970, p.47-48). Jean-Paul Sartre (1987) formula seu conceito de angústia, utilizando 
especialmente esse terceiro exemplo: a liberdade e o valor (e a responsabilidade) das escolhas. 
 

Antes de mais, que é que se entende por angústia. Significa isso: o homem ligado por 
um compromisso e que se dá conta de que não é apenas aquele que escolhe ser, mas 
de que é também um legislador pronto a escolher, ao mesmo tempo em que a si próprio, 
a humanidade inteira, não poderia escapar ao sentimento da sua total e profunda 
responsabilidade. (SARTRE, 1987, p. 7). 

  
 Como afirma Olga de Sá (1993) Um sopro de vida, consiste em rápidos vislumbres do 
autor e de Ângela. Nesses vislumbres está a essência das coisas. Há uma mescla, nos dois 
monólogos, de um fascínio e assombro do existir e da fatalidade do ato de escrever. Inclusive, 
para fins didáticos, podemos propor que Um sopro de vida ora se preocupa em indagar o existir, 
outrora se fixa em tecer discussões a respeito das categorias da ficção. Parasitando esses dois 
polos aglutinadores, que em muitos momentos se amalgamam, está toda a matéria 
romanesca.  
 Vejamos trechos que ora apresentam características de um romance de educação 
existencial e em outros, de uma poética laboriosa, cujo cerne denuncia uma questão basilar dos 
textos ficcionais: o Autor cria uma personagem para conhecer-se. A solidão e a angústia o 
fazem inventar. Para sua própria salvação, cria uma realidade paralela, no caso, o romance em 
questão, borrando cisões entre Autor, Autor implícito, narrador e personagem. O que se narra 
em Um sopro de vida é esse improviso, que mescla a necessidade de dizer em consonância 
com a experiência angustiante do Ser: 
 Os dois primeiros trechos tratam da gênese da criação do livro e da perene dificuldade 
em criá-lo e posteriormente tentar dar a ele alguma utilidade: 
 

Eu queria escrever um livro. Mas onde estão as palavras? Esgotaram-se os significados. 
Como surdos e mudos comunicamo-nos com as mãos. Eu queria que me dessem licença 
para eu escrever ao som harpejado e agreste a sucata da palavra. E prescindir de ser 
discursivo. Assim: poluição (LISPECTOR, 1978, p. 12). 
 
Este é um livro silencioso. E fala, fala baixo. 
Este é um livro fresco – recém-saído do nada. Ele é tocado ao piano delicada e 
firmemente ao piano e todas as notas são límpidas e perfeitas, umas separadas das 
outras. Este livro é um pombo-correio. Eu escrevo para nada e para ninguém. Se alguém 
me ler será por conta própria e auto risco. Eu não faço literatura: eu apenas vivo ao 
correr do tempo. O resultado fatal de eu viver é o ato de escrever (LISPECTOR, 1978, p. 
15). 

 
 Os trechos a seguir, foram selecionados, pois concentram boa parte de toda a 
preocupação existencial que norteia o romance. Liberdade, angústia, má-fé, vida autêntica, 
Deus, morte, são questões existenciais amplamente discutidas aqui e colaboram para a 
hibridez do romance. Essas questões permearão todo o texto e acompanharão os passos do 
Autor e de Ângela, que transformam a escrita numa analise da condição humana. Vejamos 
como a poesia auxilia a narrativa e transforma o discurso em lírico. É através das sensações 
imagéticas que esses tormentos serão amenizados:  
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Viver é mágico e inteiramente inexplicável. Eu compreendo melhor a morte. Ser 
cotidiano é um vício. O que é que eu sou? Sou um pensamento. Tenho em mim o sopro? 
Tenho? Mas quem é esse que tem? Quem é que fala por mim? Tenho um corpo e um 
espírito? Eu sou um eu? É exatamente isso, você é um eu, respondeu o mundo 
terrivelmente. E fico horrorizado. Deus não deve ser pensado jamais senão Ele foge ou 
eu fujo. Deus deve ser ignorado e sentido. Então Ele age. (LISPECTOR, 1978, p. 17) 
 
Minha vida é um grande desastre.  É um desencontro cruel, é uma casa vazia. Mas tem 
um cachorro dentro latindo. E eu – só me resta latir para Deus. Vou voltar para mim 
mesma. É lá que eu encontro uma menina morta sem pecúlio. Mas uma noite vou à 
Secção de Cadastro e ponho fogo em tudo e nas identidades das pessoas sem pecúlio. E 
só então fico tão autônoma que só pararei de escrever depois de morrer. Mas é inútil, o 
lago azul da eternidade não pega fogo. Eu é que me incineraria até meus ossos. Virarei 
número e pó. Que assim seja. Amém. (LISPECTOR, 1978, p. 34). 

 
 

4. 4. 4. 4. O discurso híbridoO discurso híbridoO discurso híbridoO discurso híbrido    
  

Assim como na maioria dos romances de Lispector, o discurso de Um sopro de vida 
também é emotivo. Como afirma Tofalini (2013),  

 
os romances líricos apresentam fios narrativos rarefeitos e a voz que narra, justamente 
por direcionar o olhar para a profundidade do ser humano – e, nesses casos, geralmente 
não se tratam de seres humanos diferenciados, mas do fundo comum do homem na 
qualidade de “ser-da-presença”, cercado por imensas dores e mistérios – é 
extremamente interiorizada e, portanto, impregnada de um tom altamente emotivo 
(TOFALINI, 2013, p. 121). 

 
 Nota-se ainda a recorrência de alteridade nesse tipo de romance, presente também em 
Água viva. Como já foi dito, há uma estreita ligação entre o Autor e Ângela Pralini com a autora, 
que funciona como espécie de alter ego. A partir de A paixão segundo G.H., a crítica aponta a 
presença não tão velada de Lispector, rompendo o fio que separa ficção e vida pessoal. 
Presença verificada especialmente em Água viva, A hora da estrela e Um sopro de vida, os 
últimos romances, sintetizadores da subjetividade humana e descritos por uma linguagem 
altamente poetizada. 
 Em Um sopro de vida, há o Autor e Ângela, os quais possuem uma voz extremamente 
lírica na apresentação e apreciação de tudo o que se propõe a narrar, e que por isso, podem ser 
cunhados de narradores-poetas. Nos lampejos do pensamento deles, fazendo uso de alguns 
desdobramentos de seu próprio eu, despejam sobre o leitor, uma construção textual repleta de 
sensações imagéticas que flagram o instante do pensamento, na intenção de levá-lo (o leitor) 
consigo, direcionando-o e seduzindo-o. 
 O discurso em Um sopro de vida faz do Autor e da personagem seres dialógicos, ao 
adentrar no mistério da palavra, por meio de sua autoconsciência, em um exercício de 
comunicação metafórica diante do dinamismo da vida: “agora acho que vai mesmo. Isto é: vou 
entrar. Quero dizer: no mistério.” (LISPECTOR, 1994, p. 26).  
 Na tentativa de desvendar esse mistério, percebe-se claramente a voz musical: “Ângela 
é o tremor vibrante de uma corda tensa de harpa depois que é tocada: ela fica no ar ainda se 
dizendo, dizendo – até que a vibração morra espraiando-se em espumas de areia” (LISPECTOR, 
1978, p. 41); a voz artística: “Ângela é ouro-sol, é diamante faiscando, é cristal espelhante. 
Imagino-a também como uma enorme esmeralda tremeluzindo no oco do ar e seu profundo 
verde transparente e mágico. Ela é uma cascata de pedras preciosas” (LISPECTOR, 1978, p. 
83); a voz filosófica existencial: “Para que existo? e a resposta é: a fome me justifica” 
(LISPECTOR, 1978, p. 149), a voz religiosa: “Estou tão em contato com Deus que nem preciso 
rezar” (LISPECTOR, 1978, p. 129), dentre outras. Não há sobreposição das vozes nessa hibridez 
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multidiscursiva. Todas estão unidas e dialogam passivamente, tentando captar a fugacidade 
das coisas que acontecem no momento em que o Autor e Ângela narram. 
 O leitor se envolve pela magia do discurso de ambos, que acende a chama de sua 
imaginação e cria imagens que aparecem-desaparecem, fazendo com que ele tente apreender 
o seu entorno poroso e de múltiplas faces: “Nunca a vida foi tão atual como hoje: por um triz é o 
futuro” (LISPECTOR, 1978, p. 12). 
 
 
5. 5. 5. 5. Musicalidade Musicalidade Musicalidade Musicalidade e plasticidadee plasticidadee plasticidadee plasticidade    
 
 Componentes essenciais para a classificação de um romance como lírico, a imagem e o 
ritmo estão presentes em todas as artes, sobretudo na poesia. Na prosa lírica, como observou 
Tofalini (2013), os movimentos rítmicos não obedecem a uma regularidade absoluta, o que não 
o prejudica, pelo contrário, confere equilíbrio a frase, pois a mescla dos ritmos da prosa e da 
poesia confirma novamente a hibridez do gênero. Eis um trecho do texto: “Sinos badalam, Orfeu 
canta. Não me entendo e é bom. Tu me entendes? Não, tu és doido e não me entendes. Sinos, 
sinos, sinos” (LISPECTOR, 1978, p.47). Neste fragmento, a presença da repetição e das frases 
curtas conferem musicalidade e ritmo ao discurso. Exemplos como esse permeiam toda a obra. 
 Nota-se em Um sopro de vida, que Ângela e o autor por fazerem uso da música para 
descrever suas sensações, conferem as palavras uma sonoridade, onde o som das sílabas e a 
vibração das palavras aludem ao ritmo, que por sua vez, em alguns momentos, se assemelha a 
uma pauta musical:  
 

ÂNGELA – Minhas raízes estão na terra e dela me ergo desnuda. 
Cachoeira – queda d’água. 
Quer um grande painel heroico – em que eu literalmente me es-pa-lhe. Preciso de 
grandeza e de cheiro de capim. Saio dos meus abismos com as mãos cheias de frias 
esmeraldas, transparentes topázios e orquidáceas safiras. 
Sou uma vibrante clarinetada de cristal. (LISPECTOR, 1978, p. 56) 
 
AUTOR – Eu gostaria de expor Ângela a uma música de terror. 
A música teria intervalos de terrível silêncio com aqui e ali pingos de flauta. Então uma 
voz de contralto de repente e com extrema suavidade cantarolava com boca fechada 
excessivamente calma e segura de si: como numa ameaça que se faz quando se tem 
certeza de possuir as armas mortíferas (LISPECTOR, 1978, p. 61) 

 
 Um sopro de vida é construído em períodos curtos e o ritmo é intenso. Além dos dois 
monólogos que se interpõem, há momentos em que a prosa se assemelha graficamente a um 
poema, e é disposta de maneira versificada sobre o papel: 

 
ÂNGELA 
 
A ÚLTIMA PALAVRA será a quarta dimensão. 
Cumprimento: ela falando 
Largura: atrás do pensamento 
Profundidade: eu falando dela, dos fatos e sentimentos e de seu atrás do pensamento. 
 
Eu tenho que ser legível quase no escuro. 
(LISPECTOR, 1978, p. 22) 

 
 Além do ritmo já mencionado, Um sopro de vida conta com outros componentes da 
expressão poética que conferem alto grau de lirismo à sua prosa. A recorrência à imagem e sua 
constante plasticidade constitui um desses itens. 
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 A ‘liricização’ de Um sopro de vida começa pelo título. Sob o título, entre parênteses, lê-
se: pulsações.  A respeito disso, Olga de Sá (1993, p.219) pontua: “A expressão sopro de vida é 
recorrente na obra de Clarice [...] Aliás, a palavra vida e seus cognatos revelam, na obra 
clariceana, uma de suas mais renovadoras vertentes, no sentido etimológico da palavra 
vertente: que muda a direção das águas”.   
 Além do título, todo o incipit de Água viva transborda lirismo. Não há em Um sopro de 
vida um itinerário a ser percorrido como se percebe nos primeiros romances da autora. 
Também por esse motivo, esse romance se assemelha a Água viva. O que existe em ambos é 
um despertar de sensações, de vibrações, onde Ângela narra e é descrita pelo Autor através de 
imagens que “verbalizam” aquilo que a palavra não consegue atingir. O que essa escritura 
propõe é a ilogicidade, para fugir das generalizações, traçando sua própria lógica, à deriva e 
sem garantias. Vejamos uma descrição de Ângela: 
 

Ângela não sabe definir. Por isso para ela o mundo é muito mais vasto que o meu. Não é 
que eu saiba definir, mas tenho consciência dos limites e limitar-se torna mais fácil uma 
possível definição. 
Ângela tem um dom que me comove: o dom do erro. Sua vida toda é um engano. O 
modo como ela percebe que algo nela está errado, e muito gravemente errado é a sua 
inquietação, sua permanente desconfiança. Ela vive de soslaio. Outro modo de ela sentir 
que há um erro básico na sua vida está na sua humildade e na sua inocência 
(LISPECTOR, 1978, p. 131). 

 
 

6. 6. 6. 6. O indizívelO indizívelO indizívelO indizível    
 
 Em Um sopro de vida, as palavras não dão conta de “tocar no âmago das coisas”, e 
dessa forma, a lírica vem auxiliar a prosa, e constrói uma sucessão de imagens que permearão 
todo o romance. O estudo do silêncio contribuirá para a construção da imagem poética na 
palavra esvaziada de seus significados, pois no texto, em questão, o tratamento do código 
verbal escrito é elevado a um nível mais sensorial, mais visual, provocando e necessitando da 
imaginação do leitor. Assim, o silêncio não significa mudez, quietismo ou esgotamento das 
possibilidades de leitura, mas uma possível saída da palavra de seu papel metafórico 
(comparativo ou dedutivo), para sugerir outras leituras no campo analógico. O Autor afirma logo 
no início do romance: “Quero escrever esquálido e estrutural como o resultado de esquadros, 
compassos e agudos ângulos de estreito enigmático triângulo” (LISPECTOR, 1978, p.14). 
 Em Um sopro de vida, a busca por significados que transcedem aqueles propostos pela 
convenção, faz a palavra apelar para o sensorial, para aquilo que não está sintaticamente nela 
mesma, mas na imagem. Essas imagens levam o leitor ao pensamento analógico e ao silêncio. 
Um silêncio atravessado por outras linguagens, que necessita de novas leituras. A linguagem se 
abre em perspectivas, o sensorial perpassa pelo visível, que é a imagem, atingindo o indizível. A 
fuga da palavra condicionada é a intenção do Autor e de Ângela em fazer com que o leitor 
enxergue o indizível pelas sensações: “As palavras de Ângela são antipalavras: vêm de um 
abstrato lugar nela onde não se pensa esse lugar escuro, amorfo e gotejante como uma 
primitiva caverna. Ângela ao contrário de mim, raramente raciocina: ela só acredita” 
(LISPECTOR, 1978, p.33). 
 Nota-se, ainda, que o Autor, assim como Rodrigo S.M., de A hora da estrela, retarda a 
narrativa, pela dificuldade em encontrar palavras que denunciem o ato da escritura: “Eu queria 
escrever um livro. Mas onde estão as palavras? Esgotaram-se os significados. Como surdos e 
mudos comunicamo-nos com as mãos” (LISPECTOR, 1978, p.12) e ainda “Sou um escritor que 
tem medo da cilada das palavras: as palavras que digo escondem outras – quais? Talvez as 
diga. Escrever é uma pedra lançada no poço fundo” (LISPECTOR, 1978, p.13). 
 Como em Água viva, aqui a imagética dá conta de exemplificar, de maneira mais 
coerente as sensações, angústias e posicionamentos de Ângela e do Autor. Assim, escrevendo 
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ou aludindo à pintura, a geometria, a música, ambos vão, gradativamente, esvaziando de 
sentido a palavra até que apareça uma imagem que aproxime o leitor daquilo que nao é 
possível de ser dito, apenas sentido. Deve-se ressaltar que o silêncio é parte integrante da 
poesia e, portanto, a poesia do texto clariceano exige a presença do silêncio. Vejamos mais 
essa citação: 
 

Não sei expressar-me por palavras. O que sinto não é traduzível. Eu me expresso melhor 
pelo silêncio. Expressar-me por meio de palavras é um desafio. Mas não correspondo à 
altura do desafio. Saem pobres palavras. E qual é mesmo a palavra secreta? Não sei e 
por que a ouso? Só não sei por que não ouso dizê-la? (LISPECTOR, 1978, p. 45). 

 
 

7. 7. 7. 7. Tempo e espaçoTempo e espaçoTempo e espaçoTempo e espaço liricizados liricizados liricizados liricizados    
    
No processo de ‘liricização’ do texto ficcional devem ser levados em consideração o 

enredo transfigurado, a voz narrativa que emana sua angústia e a linguagem altamente poética 
que constrói as imagens proferidas por essa angústia. Todavia, as categorias de tempo e 
espaço são também extremamente importantes na construção de um romance lírico, e assim 
como as demais, necessitam passar por um processo de transfiguração. O tempo no texto de 
Lispector é predominantemente psicológico, é uma dimensão humana, é internalizado e 
existencializado. Através da recorrência do fluxo de consciência e do monólogo interior, a 
narrativa intercepta o presente e o passado, rompendo os limites espaço-temporais, quebrando 
a linearidade da narrativa e criando certa confusão entre pensamentos das personagens e/ou 
narrador e a situação presentemente narrada. Não é por acaso, que em 1967, Massaud Moisés 
afirma: 

 
Na verdade, Clarice Lispector representa na atualidade literária brasileira (e mesmo 
portuguesa) a ficcionista do tempo por excelência: para ela, a grande preocupação do 
romance (e do conto) reside no criar o tempo, criá-lo aglutinando aos personagens. Por 
isso correspondem suas narrativas a reconstruções do mundo não em termos de espaço, 
mas de tempo, como se, apreendendo o fluxo temporal, elas pudessem surpreender a 
face oculta e imutável da humanidade e da paisagem circundante. (MOISÉS apud SÁ, 
1979, p. 77). 

 
 Em relação ao tempo no romance lírico, Tofalini (2013, p. 172) afirma que “é necessário 
revolucionar as modalidades temporais, transfigurando o tempo e instaurando a 
presentificação, elemento essencial na elaboração do poético”. O que há em Um sopro de vida 
é esse “tempo do sempre”. A presentificação do tempo sintetiza um passado que se tornou 
presente, presente que se tornou passado e futuro que se tornou presente e passado, 
colaborando para a ideia de que o discurso narrativo é fortemente sentido por Ângela e Autor 
em um momento eterno, independente da temporalidade em que os fatos acontecem: “Só sei 
uma coisa: neste momento estou escrevendo: "neste momento" é coisa rara porque só às vezes 
piso com os dois pés na terra do presente: em geral um pé resvala para o passado, outro pé 
resvala para o futuro. E fico sem nada” (LISPECTOR, 1978, p. 80). Através dessa 
presentificação, o tempo da escrita e da leitura se equiparam, de modo que o leitor também 
sofre os acontecimentos no momento em que lê :  
 

Este é um livro de não memórias. Passa-se agora mesmo, não importa quando foi ou é 
ou será esse agora mesmo. É um livro como quando se dorme profundo e se sonha 
intensamente — mas tem um instante em que se acorda se desvanece o sono, e do 
sonho fica apenas um gosto de sonho na boca e no corpo, fica apenas a certeza de que 
se dormiu e se sonhou. Faço o possível para escrever por acaso (LISPECTOR, 1978, p. 
76). 
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 Um sopro de vida é encapsulado pelo monólogo interior, técnica já citada aqui, e que 
acolhe a confissão do Autor e de Ângela. Há um desejo incansável de tocar no mais abissal de 
todas as coisas, de modo que essas tentativas são configuradas por um tempo altamente 
subjetivo: 
 

Nunca a vida foi tão atual como hoje: por um triz é o futuro. Tempo para mim significa a 
desagregação da matéria. O apodrecimento do que é orgânico como se o tempo tivesse 
como um verme dentro de um fruto e fosse roubando a esse fruto toda a sua polpa. O 
tempo não existe [...] Então – para que eu não seja engolido pela voracidade das horas e 
pelas novidades que fazem o tempo passar depressa – eu cultivo um certo tédio 
(LISPECTOR, 1978, p. 12). 

 
 Quanto ao espaço de Um sopro de vida, este segue à risca aquele encontrado nos 
romances líricos, ou seja, é metafórico, simbólico, alegórico. Embora seja um espaço altamente 
subjetivo, podem-se perceber marcas de espaço físico, como as montanhas, o deserto, jardins, 
casa, mar, dentre outros exemplos, no entanto, essas presenças fisicas, além de serem 
estritamente poéticas, passam a ser filtradas pela consciência de Ângela e do Autor, de modo 
que o leitor as visualiza pela sua ótica. Dessa forma, o espaço predominante é o da mente 
deles. É o espaço de sua interioridade, onde se acomoda a angústia que norteia seu modo de 
perceber e refletir o mundo. Nota-se que, especialmente nesses casos, tempo e espaço são 
categorias que não se dissociam e, mesmo com a subjetividade predominando, há resquícios 
lineares dessas categorias. Eis um fragmento: 
 

Quanto ao mar. O mar é impossível de se acreditar. Só imaginando é que se chega a ver 
sua realidade. Só como sonho possível o mar existe. Mas o sem fundo do mar 
desabrocha em mim como espanto de espantalho (LISPECTOR, 1978, p. 117). 

    
    
Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais    
   

Afinal, Um sopro de vida pode ser denominado romance lírico? De acordo com o 
percurso que aqui foi realizado, a resposta é afirmativa. A teoria utilizada aguça a poeticidade, 
a musicalidade, o estilo lírico e a aguda introspecção do romance. Na intenção de explorar com 
mais rigor o texto em questão, dividiu-se o trabalho em tópicos que apontaram a lírica 
envolvendo as categorias narrativas, colaborando para a criação de uma estrutura romanesca 
extremamente sentimental, subjetiva, que apresenta uma escrita angustiante, plena de 
imagens poéticas que amenizam a dor do Ser mediante a vida autêntica.  

O leitor está diante de um texto cuja escritura é uma das mais densas e tensas da ficção 
contemporânea e, talvez, para adentrá-lo, seja necessário se despojar de certezas teóricas ou 
das já conhecidas expectativas que a ficção de Clarice traz em seu bojo. Um sopro de vida, 
como dissemos, possui pouquíssimos estudos, mas, dos poucos estudos já feitos, sem dúvidas, 
podemos afirmar, que se trata de um romance lírico.  
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Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Este artigo pretende explorar o paralelo entre a experiência da 
linguagem e da sexualidade feminina na segunda parte de The Waste Land, de 
T. S. Eliot, intitulada A Game of Chess. Duas cenas com mulheres do mundo 
moderno se opõem tanto nos tipos de solidão e abandono que constituem 
cada uma quanto na construção estética do poema, o pentâmetro iâmbico e o 
verso livre. A crítica da suposta salvação sexual do mundo, à qual outros 
autores do começo do século XX, como D. H. Lawrence, tanto se devotavam, 
percorre todo o poema, aliando-se a imagens importantes de forma não-óbvia: 
a crueldade da primavera, a dessacralização do mito ovidiano de Filomena, 
etc. Se o Simbólico abarca a materialização e a organização da linguagem, é 
necessário estudá-lo sob um viés mais aprofundado, junto ao conceito de 
Imaginário e Real. Os três fazem parte da tríade lacaniana, fazendo com que a 
fundamentação teórica incida principalmente no materialismo lacaniano via 
Žižek (2006, 2008, 2010), para o qual o Simbólico também é o lugar onde se 
realizam a socialização e suas regras, e em Brooker & Bentley (1990), 
responsáveis por uma interessante investigação sobre mito e gênero nesta 
seção do poema.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: poesia inglesa; T. S. Eliot; materialismo lacaniano. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

O interesse deste artigo se pauta em dar continuidade a uma tradição de quase um 
século de estudo teórico-crítico das obras de T. S. Eliot. O direcionamento deste autor pela 
busca pelas coisas permanentes e pelo renascimento da tradição em sua literatura foi de 
extrema importância em sua época, porém se tornou menos popular quando outras formas de 
inovação vieram à tona, do Dadaísmo ao Pop Art. Uma cultura de prezar a ruptura com todas as 
coisas existentes - o diálogo, a comunicação, a realidade - ganhou consistência na primeira 
metade do século XX e se fortificou durante todo o resto, ganhando adeptos até hoje.  

Assim, foram poucos que seguiram a vertente de Eliot e Ezra Pound do resgate do 
passado, que não era apenas uma repetição romântica do saudosismo e da nostalgia. Antes, o 
apelo dos autores era que seria possível perceber séculos de recorrências de emoções e erros 
da história humana, do início da humanidade até a idade contemporânea. Para isso, seria 
necessário revisar obras canônicas e momentos da História que eternizaram mitos, filosofias e 
disputas. Em The Waste Land (A Terra Desolada), por exemplo, é possível encontrar referências 
aos Upanixades, à Bíblia, a mitos greco-latinos, Dante, Shakespeare e muito mais. 

Outro fator que talvez tenha barrado uma maior apreciação de Eliot com o passar dos 
anos foi sua mudança pessoal e poética após 1927. A valorização do que já foi mencionado 
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continua, porém, após o autor se tornar cidadão britânico, converter-se ao Cristianismo e aliar-
se ao conservadorismo político, nota-se um enrijecimento de conceitos, uma postura mais 
doutrinária em sua crítica (não só literária) e até mesmo em suas peças de teatro, de teor 
altamente moralizante. Do começo de 1900 até mais ou menos 1930, a crença na regeneração 
do mito através da salvação da tradição era constante; após 1930, é como se o autor tivesse 
tido uma epifania: é necessário salvar também as instituições, e isso persiste até o final de sua 
vida. Este enrijecimento é visto, para os idealistas, como um autor que se voltou para a Moral, 
para a Salvação; para os materialistas, Eliot tornou-se um autor reacionário, elitista e 
aristocrata.  

Com tantas polêmicas ao seu respeito, que não poderão servir de objeto principal neste 
momento, T. S. Eliot tem tido períodos nos quais os estudos ao seu respeito rejuvenescem, e 
outros nos quais fica praticamente esquecido. O objetivo deste artigo, assim, não é tentar 
reflorescer ou movimentar todo um campo de teoria literária atual, mas contribuir com a sua 
preocupação com aspectos importantes da poesia do autor. Sendo o poema The Waste Land 
extremamente extenso para se abordar em um só artigo, e sendo também dividido em cinco 
seções com cenas diversas, o foco escolhido será o da segunda seção do poema: A Game of 
Chess. Esta, por sua vez, é dividida em duas partes, ou melhor, duas mulheres em seus 
impasses: a primeira, dentro de uma casa ornada de modo a representar os lares ingleses do 
século XIX, com as estrofes em sua maioria em pentâmetro iâmbico (imortalizado por 
Shakespeare), e a outra, cuja estrutura se baseia no verso livre, em um pub, uma espécie de bar 
popular na Inglaterra.  

Será possível ver dezenas de alusões a mitos e histórias de mulheres aprisionadas pela 
própria condição da visão de seu sexo por parte de uma primazia masculina. O modo como a 
mulher é mostrada, chegando ao leitor através da construção paulatina de sua imagem, é de 
extrema importância. Serão, desta forma, utilizados como fundamentação teórica: Brooker & 
Bentley (1990), tomando como base um estudo que ambos fizeram sobre mito e gênero 
feminino em A Game of Chess; Alfredo Bosi (1996), por sua teoria de leitura de poesia e 
definição de imagem; e Slavoj Žižek (2010), autor referente à linha de pesquisa que lança nova 
luz à interpretação deste poema, o materialismo lacaniano, utilizando-se especialmente da 
tríade Simbólico-Imaginário-Real. 
 
 
A tríade lacaniana e as especulA tríade lacaniana e as especulA tríade lacaniana e as especulA tríade lacaniana e as especulações eliotianas sobre a crise da epistemologiaações eliotianas sobre a crise da epistemologiaações eliotianas sobre a crise da epistemologiaações eliotianas sobre a crise da epistemologia    
 

De acordo com Brooker & Bentley (1990), a revisão epistemológica é muito presente 
nas obras de T. S. Eliot, principalmente em The Waste Land. Ao verificar como se dão as 
oposições entre estéril e fértil, feminino e masculino, tradição e contemporaneidade, e não por 
um viés positivo, mas por um negativismo, o poeta realizou um trabalho consciente de mostrar 
como tende à falha e ao erro separar sujeito de objeto, razão e emoção, ou seja, o problema da 
linguagem em dividir o mundo em binarismos. Neste ponto, Eliot e Žižek (2008) coincidem: o 
artista é parte daquilo que vê; logo, se o olhar está inscrito na realidade, o sujeito está inscrito 
no objeto e, assim, modifica-o. Após o surgimento da teoria da relatividade de Einstein, da 
complementariedade de Bohr e da incerteza de Heisenberg, tornou-se evidente que objeto e 
sujeito não são separáveis (BROOKER & BENTLEY, 1990). Logo, The Waste Land é um trabalho 
que se empenha em traduzir uma nova visão de mundo, demanda importante após o 
solapamento das posições fixas e das polaridades.  

Esta também é a visão de Bosi, que mostra como o trabalho poético se enriquece ao 
não se opor rigidez intelectual das interferências do trabalho criativo e subjetivo. São elementos 
fundamentais que devem ser reconhecidos em sua simultaneidade e interligação, e será feita 
uma tentativa de ater-se a tal princípio de infusão, e como Eliot traduziu na estética de A Game 
of Chess o problema dos binarismos para várias instâncias: por exemplo, separação dos 
gêneros, isolamento mental ao ponto da incomunicabilidade. É possível se amparar no 
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materialismo lacaniano para perceber a estruturação e a explicação, sob este ponto de vista, 
dos fenômenos mencionados.   

Žižek recupera de um dos seminários de Jacques Lacan a tríade Imaginário-Simbólico-
Real, a qual, segundo o psicanalista, diz respeito ao entrelaçamento de três níveis essenciais 
pelos quais o sujeito atinge a socialização. O Imaginário, como bem sintetiza Heck (2014), 
corresponderia à projeção e à visualização de objetos e situações na psique. É a estrutura da 
criação de idealizações virtuais que se faz do outro e de si mesmo, e paira acima do momento 
em que o indivíduo se relaciona com as coisas ao seu redor. Sua construção é permitida através 
do Simbólico. Esta instância corresponde à “realidade” do dia-a-dia, que é, na verdade, 
sustentada pela fantasia do que ela significa. É o lugar onde o sujeito efetivamente socializa, 
cria e pertence a códigos e regras, onde ele pode se comparar e se medir. É o significante em 
relação ao Imaginário (significado): aquele determina este, pois permite a projeção 
visual/sonora no inconsciente do indivíduo. 
 Ambos são englobados pela linguagem. Já o Real é aquilo que escapa a qualquer forma 
de contato; quando ocorre, irrompe no violento e no traumático. De acordo com Žižek (2006), o 
Simbólico é constantemente perturbado por sintomas que sugerem um nível que resiste à 
simbolização. Isto quer dizer que o Real é efeito do Simbólico: provém justamente de suas 
lacunas. Quando o indivíduo se depara com ele, a lógica de seu mundo se fragmenta e um 
processo traumático ganha forma, e ele só consegue atingir a ressimbolização quando encontra 
elementos que expliquem o evento vivenciado e aprende a lidar com ele (e não esquecê-lo). 
 O Imaginário parece corresponder ao momento prezado por T. S. Eliot, pois nele sujeito 
e objeto não se dividem: o primeiro, pela imersão no Simbólico, é responsável pelo modo como 
cria o segundo. A consciência da não-plenitude da imagem é um fator determinante para a 
fragmentação da identidade, assim como a crítica eliotiana vê esta cisão como problemática 
que se estende até mesmo, por exemplo, para a fundamentação da supremacia patriarcal: a 
eterna indisposição do gênero masculino de integrar-se ao feminino desde que se cindiram na 
História e no Mito.  

O modo como as mulheres de A Game of Chess criam a imagem delas e do mundo em 
que vivem, em decorrência do modo como as regras do Simbólico são estruturadas pelo sexo 
masculino e pelas pessoas que sustentam tais códigos, mostra um percurso do desespero à 
estabilização sem ressimbolização: elas vivem na angústia de continuar sustentando as 
fantasias que estruturam seus mundos, ao invés de encontrarem-se com o Real – o qual, 
apesar de poder parecer maléfico, é necessário e inevitável. Ver-se-á que, assim como o destino 
de Cleópatra e Filomela, o das personagens femininas parecer ser o mesmo: o abandono total e 
apenas a sugestão do emprego de outra fantasia para retornarem ao universo que elas já 
conheciam.  

É recorrente também na fortuna crítica e teórica de Bosi as relações que se travam 
entre imagem e poesia. Segundo ele, tudo é imagem, pois esta é anterior a tudo. Cabe à 
palavra eternizá-la, torná-la mais do que um instante que venha a perder a intensidade se 
contar apenas com a memória (BOSI, 1977). Dentre as várias faces deste conceito que ele 
explora, há também a perspectiva da psicanálise, segundo a qual o autor conclui que toda 
imagem vista por um ser humano, ao adquirir forças de extrema potência no inconsciente, 
precipita-se em figuração e, em seguida, discurso poético: metonímia, metáfora, símbolos, 
alegorias… 

Isto significa que, apesar de a imagem não depender sempre de sua realização na 
escrita, a palavra representa um esforço pela tentativa de sua captura quando um poeta pensa 
ser possível eternizar uma das formas de dizê-la. Enquanto Paz (1982) se volta para a 
sonoridade da palavra, não é que Bosi deixe de dissociar este aspecto - porém, ainda que fale 
em ritmo e som, estes são apreendidos pelas relações com a imagem, e pelo que resulta do 
intervalo entre estes dois elementos aparentemente diversos. Logo, faz-se necessário 
compreender a imagem como algo que extrapola o âmbito das artes visuais e é, antes, o 
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princípio básico da existência da memória e da compreensão de arquétipos que sobrevivem ao 
longo do tempo. 
 
 
A Game of ChessA Game of ChessA Game of ChessA Game of Chess: a construção das personagens femininas e as relações entre Simbólico: a construção das personagens femininas e as relações entre Simbólico: a construção das personagens femininas e as relações entre Simbólico: a construção das personagens femininas e as relações entre Simbólico----
ImaginárioImaginárioImaginárioImaginário 
 
    Feito o parâmetro teórico, é possível dar seguimento à análise do poema. O título desta 
seção é retirado de uma peça homônima de Thomas Middleton, do século XVII, na qual a 
partida de xadrez é um símbolo que se refere ao jogo de sedução. Ela se encontra “dividida” em 
duas partes: um cenário envolvendo uma mulher de classe alta e outra baixa. 

A primeira parte dela tem o esquema rítmico de pés iâmbicos (unidade que 
corresponde a uma sílaba fraca [ _] seguida de uma forte [ / ]) em versos metrificados pelo 
pentâmetro, isto é, possuem cinco sílabas tônicas. Pode-se, assim, representar os versos por: _/ 
_/ _/ _/ _/. Não há padrão de rimas, assim como na segunda parte.  

O pentâmetro iâmbico é um tipo de métrica sacralizada por Shakespeare, sendo 
considerado uma forma clássica e elevada de fazer poesia. No meio desta parte, no entanto, há 
alguns versos altamente irregulares, voltando à metrificação regular somente em seu final. Esta 
irregularidade corresponde a um momento de neurose e obsessão da personagem feminina 
retratada. O início do poema descreve o quarto no qual ela se encontra, fazendo alusões aos 
cômodos da Cleópatra shakespeariana: altamente ornado, cheio de utensílios e descrições que 
revelam o luxo do lugar – em dissonância com a época na qual ela vive, pois o cenário remonta 
claramente ao século XIX (fazem parte da decoração arabescos e candelabros), enquanto ela 
pertence a XX (ouve um Rag shakespeariano, contração do gênero Ragtime, popular nas 
primeiras décadas do século vinte).  

A mulher parece estar diante de um interlocutor, fazendo-lhe perguntas para preencher 
o tempo em que espera por alguma coisa acontecer, e que não acontece - e, com isto, vai 
perdendo a racionalidade. A outra voz, por sua vez, responde-lhe apenas mentalmente, 
revelando a impossibilidade de comunicação e diálogo entre eles: 

 
Footsteps shuffled on the stair,  
Under the firelight, under the brush, her hair  
Spread out in fiery points  
Glowed into words, then would be savagely still.  
“My nerves are bad to-night. Yes, bad. Stay with me.  
Speak to me. Why do you never speak? Speak.  
What are you thinking of? What thinking? What?  
I never know what you are thinking. Think.” 
I think we are in rats’ alley 
Where the dead men lost their bones (ELIOT, 1998, p. 34). 

 
 O retorno à metrificação e às rimas (apesar de não totalmente perfeitas) no final sugere 
um retorno à sua estabilidade. Algumas alusões femininas são parte desta seção: Eva, Filomela 
e Dido. Além dos pseudo-diálogos a constituírem, também o faz a presença da música: 
 

“Are you alive, or not? Is there nothing in your head?” 
But  
O O O O that Shakespeherian Rag—  
It’s so elegant  
So intelligent  
“What shall I do now? What shall I do? 
I shall rush out as I am, and walk the street  
With my hair down, so. What shall we do to-morrow? 
What shall we ever do?”  
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The hot water at ten.  
And if it rains, a closed car at four.  
And we shall play a game of chess,  
Pressing lidless eyes and waiting for a knock upon the door. (ELIOT, 1998, p. 34). 

 
A segunda parte se constitui de um diálogo em verso livre, também não rimado, entre 

Lil e uma outra voz (que não se sabe se é uma mulher ou um homem). Os versos são soltos e 
interligados por expressões como “I said”, “I answered”, como se fosse uma narrativa. O 
interlocutor aconselha Lil que, por seu marido ter acabado de voltar à guerra, ela deveria cuidar 
da aparência para satisfazê-lo sexualmente - porque se ela não o fizer, outras farão. Esta parte 
tem caráter mais experimental, e há um verso que se repete como sendo a voz do garçom 
chamando para fechar o bar (“HURRY UP PLEASE ITS TIME”).  

O vocabulário utilizado nesta parte é diferente do que se encontra na primeira. Nesta, 
uma linguagem vernácula, do cenário inglês urbano, substitui o rebuscado e o culto. Vale 
ressaltar que apesar de isso já ter se enraizado na cultura poética contemporânea, até aquele 
momento não era comum incluir a linguagem coloquial do dia-a-dia no âmbito poético, e este 
foi um dos modos de Eliot problematizar se realmente não é possível encontrar poesia em 
outras fontes a não ser no sublime.  

E mais: acaba também por questionar se os sentimentos desta seção não são ainda 
mais verdadeiros do que quando apareceram aliados ao pentâmetro iâmbico na primeira parte 
- afinal, fica claro que o mundo da primeira mulher é artificial. O uso do “respondi”, “disse” com 
tanta repetição e a fala do garçom como se fosse um refrão torna a legitimação do cotidiano 
como poético ainda mais forte. 
 

Well, if Albert won’t leave you alone, there it is, I said, 
What you get married for if you don’t want children? 
HURRY UP PLEASE ITS TIME 
Well, that Sunday Albert was home, they had a hot gammon, 
And they asked me in to dinner, to get the beauty of it hot— 
HURRY UP PLEASE ITS TIME 
HURRY UP PLEASE ITS TIME 
Goonight Bill. Goonight Lou. Goonight May. Goonight. 
Ta ta. Goonight. Goonight. 
Good night, ladies, good night, sweet ladies, good night, good night (ELIOT, 1998, p. 35). 

 
Este último verso foi retirado de Hamlet, peça de Shakespeare, sendo ele a última fala 

de Ofélia já em sua loucura, um pouco antes de morrer afogada. Estas delimitações são 
importantes para demarcar o rumo para o qual aponta o destino das mulheres não apenas do 
poema como da modernidade, na visão de Eliot - assim como Cleópatra e Dido são associadas 
ao suicídio. 

De início, é possível ver a oposição de uma mulher sexualmente reprimida e frustrada, 
isolada em seus aposentos (estéril), a outra cuja sugestão de ter relacionamentos sexuais 
constantes aparece associado a um contexto de baixa cultura e informação (fértil). A primeira, 
longe de se equiparar a uma rainha como Cleópatra, autônoma e poderosa, precisa lidar com 
seu desespero a ponto de parecer uma mulher fraca e irracional. Um estudo superficial poderia 
parar por aí e dizer que Eliot intenciona mostrar que a liberação sexual feminina é importante 
para valorizar a condição da mulher. Porém, a segunda mostra que mesmo a realização pelo 
sexo não garante o enriquecimento pessoal e cultural de um ser humano. Apesar de Lil ter se 
casado e fornecer filhos ao marido, ela é punida por sua aparência, ameaçada de substituição 
não só pelo homem como pelo interlocutor - sendo homem ou mulher, fruto de uma sociedade 
patriarcal e machista. 

Assim, na condição que estas mulheres se encontram, não há regeneração de suas 
vidas através do sexo. Ambas estão aprisionadas no abandono e no isolamento, e isto será 
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provado com mais profundidade ao observar como se dá a construção das mulheres através da 
exploração da tríade lacaniana. 

A primeira personagem do poema é construída antes pela descrição do cômodo no qual 
ela se encontra do que por características físicas e psicológicas dela. Inserida em um ambiente 
altamente significativo, cuja descrição verbal fornece primazia ao adjetivo no lugar do 
substantivo, ela mesma não possui nenhuma qualidade que a torna um indivíduo relevante. A 
linguagem aponta para todas as direções do quarto - os quadros, o perfumes, a cadeira - exceto 
para a própria personagem, de modo que esta é construída por inferência. Ela pode ter 
qualquer idade e ser bonita ou feia, o que torna a própria existência dela vazia, como se fosse 
possível dizer que ela é praticamente um fantasma, posto que invisível em um ambiente 
superficial. 
 

The Chair she sat in, like a burnished throne, 
Glowed on the marble, where the glass 
Held up by standards wrought with fruited vines 
From which a golden Cupidon peeped out 
(Another hid his eyes behind his wing) 
Doubled the flames of sevenbranched candelabra 
Reflecting light upon the table as 
The glitter of her jewels rose to meet it, 
From satin cases poured in rich profusion (ELIOT, 1998, p. 33) 

 
 Desta forma, o início da primeira parte, o universo Simbólico da personagem quase se 
confunde com seu Imaginário: seu mundo, aparentemente, é aquilo que ela também acredita 
ser. Por se tratar de um ambiente totalmente privado, a fantasia narcisística da personagem é 
determinada diretamente pelos materiais que a representam. Pertencendo a um lugar fechado, 
ela também vive em confinamento. Sendo ele altamente ornado, sua linguagem também é 
rebuscada e culta. No entanto, existe uma lacuna entre ambos: até o quarto tem voz, maneiras 
de expressões próprias pela estética da linguagem, enquanto a mulher não. O que a mulher 
parece não saber é que sua crença, de que seu mundo e a imagem que ela tem dele são o 
mesmo, é solapada pelo fato de que as normas sociais de seu Simbólico são altamente 
repressoras, ditando não um espaço próprio e refinado para a mulher, mas sim uma espécie de 
prisão, cheia de sombras de mulheres sentenciadas no passado: por exemplo, Filomela, 
estuprada por Tereu e transformada em rouxinol.  

A lacuna entre Imaginário e Simbólico desemboca na fragmentação da lógica e a forma 
do poema representa isso pela disposição gráfica mais solta e pelos versos livres. Tal fato se 
intensifica com o que já foi dito sobre a falta de comunicação dela com o interlocutor; cada um 
se encontra preso em sua própria mente. O modo como ele priva a personagem feminina de 
seus pensamentos racionais, em vez de compartilhá-los, permite que ela fique sozinha em seu 
desespero. É a separação e o distanciamento entre razão e sentimento, sujeito e objeto que 
tanto Bosi quanto Eliot acreditavam ser prejudicial para a existência do poético e da vida 
unificada. Mas muito mais do que isso, sendo desprovida da comparação com o outro, a 
fantasia de que tudo lhe pertence sofre um momento de balanço. É uma perversa privação 
forçada por parte do interlocutor. 

O fato de ser este interlocutor o adversário dela no jogo de xadrez que ele diz que 
jogarão no dia seguinte (“E jogaremos uma partida de xadrez, apertando olhos sem pálpebras/ 
A espera de uma batida na porta”) retira toda a característica inicial da sedução na peça de 
Middleton (como já se explicou, de onde vem o título do poema). Resta equipará-lo a apenas 
uma companhia em um jogo de regras e normas, revelando o tédio sentido pela ordem natural 
das coisas em suas vidas. Tudo é filtrado e, portanto, intelectualizado em vez de sentido. 

Assim, o único momento de psicologia da mulher (desespero, neurose) posto em versos 
irregulares é intercalado por falas curtas e pessimistas do homem, fazendo-a parecer patética. 
O leitor fica sem saber se ela realmente concorda ou tem alguma reação contra a ordem 
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proposta - de sua vida aristocrata e pela previsão de como será o próximo dia pelo interlocutor. 
Tudo ao redor dela fala por si, a casa e a outra voz, as normas sociais e a repressão, menos ela 
mesma. 
 Já Lil é construída como alguém que tem visibilidade. Várias são suas descrições: tem 
31 anos e tem a aparência de uma pessoa mais velha, dentes podres, cinco filhos. No lugar de 
uma enormidade de descrições sobre decoração da casa, há um grande número de 
informações pessoais: Lil gastou toda sua pensão (de quando o marido estava no exército), dá 
jantares quando o marido não está para desabafar com os amigos e tem a saúde fraca desde 
um aborto que fez da última vez que engravidou.  

Esta personagem feminina possui um corpo, além de uma voz, porém ele é 
desagradável para si, para seu marido Albert e para os outros. Sua imagem chega através da 
fala de outro interlocutor, o que significa que ele tem um papel ativo em sua construção como 
personagem. É uma vítima de formações e alterações biológicas, e apesar de, em termos 
institucionais que tornam o amado seu cônjuge, ela é constantemente ameaçada de perdê-lo. 
Enquanto a primeira é construída pelo estéril, a segunda é destruída pela fertilidade. 
 

Now Albert’s coming back, make yourself a bit smart. 
He’ll want to know what you done with that money he gave you 
To get yourself some teeth. He did, I was there. 
You have them all out, Lil, and get a nice set, 
He said, I swear, I can’t bear to look at you. 
And no more can’t I, I said, and think of poor Albert, 
He’s been in the army four years, he wants a good time, 
And if you don’t give him, there’s other will, I said. 
Oh is there, she said. Something o’that, I said. 
Then I’ll know who to thank, she said, and give me a straight look. 
HURRY UP PLEASE ITS TIME 
If you don’t like it you can get on with it, I said. 
Others can pick and choose if you can’t. 
But if Albert makes off, it won’t be for lack of telling. 
You ought to be ashamed, I said, to look so antique. 
(And her only thirty-one.) (ELIOT, 1998, p. 35) 

  
Mais uma vez, a imagem passada para a personagem sobre ela mesma vem de uma 

construção de regras repressoras de seu Simbólico. Lil também está enclausurada, desta vez na 
prisão de seu corpo, pois, diferente da primeira mulher, a descrição de seu físico realmente 
importa e, mais do que isso, dita seu destino. Nenhuma das duas tem papel ativo na estrutura 
das socializações: a primeira segue o modelo de manutenção do refinamento aristocrata, presa 
na inércia e no tédio, enquanto a outra segue o modelo da mulher que é vítima de processos 
ininterruptos de abuso (BROOKER & BENTLEY, 1990). Os versos livres articulados pelas 
características narrativas na segunda parte mostram que não há tentativa de ordenar 
artificialmente o caos ou sequer oportunidade para a criação de um espaço próprio, ainda que 
esta somente seja um tipo personalizado de confinamento, como a mulher dos cômodos 
oitocentista. Não se trata apenas de uma violência simbólica, isto é, uma violência que se infere 
pela linguagem e pelo discurso: muito mais do que isso, é uma violência sistêmica, originada do 
próprio sistema capitalista e patriarcal que as envolve (ŽIŽEK, 2014). 

Mais do que isso, há a força de um Outro (big Other) vigilante que as mantém sob 
controle: não uma pessoa, mas uma entidade substancializada, própria do sistema no qual elas 
se encontram. A separação dos gêneros, na qual os exageros e egoísmos do masculino 
acarretam na impossibilidade de regeneração feminina, somada ao olhar do big Other, 
sobrecarrega a atmosfera a tal ponto que, por mais que haja sintomas de que algo esteja 
errado nos dois ambientes, há uma constante busca da fantasia no sentido lacaniano, isto é, 
aquilo que encobre o enigma do Outro ao funcionar como um modo de evitar um impacto 
traumático e um encontro com o desejo dele (ŽIŽEK, 2010). 
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Isto, no entanto, não ocorre devido a uma ausência de Real, do encontro necessário 
com o traumático para que haja algum tipo de insurreição por parte da mulher. Ao contrário, o 
Real pode ser lido como a Primeira Guerra Mundial, o encontro com o primeiro evento do século 
XX que destruiu todo o painel teórico que tentava compreender a essência do homem, 
especulando sua Essência e Unicidade ainda que se reconhecesse a existência do múltiplo. 
Parece que Eliot, em 1922, ainda via o início do século uma fragmentação do mundo congelada 
no tempo, no qual o momento de ressimbolização ainda não atingira os indivíduos que 
constituíam-no. Dito de outro modo, a única parte “ativa” das personagens é em negar a 
mudança: agir para que nada mude, seja retendo-se a uma época que já foi ou aceitando de 
forma quase naturalista o meio e a função para com ele, casos vistos nesta seção, mas apenas 
alguns diante dos outros mostrados em toda a terra desolada.  

Para a primeira mulher, o leitor fica sabendo que haverá um jogo de xadrez caso chova; 
ela apenas retornará a outro espaço com regras. Para Lil, também não há perspectiva ou 
prosperidade, de modo que o mais provável é pensar que as coerções também voltarão e, 
provavelmente, ficará no abandono. É para isso que servem as alusões aos mitos nas duas 
seções: dão a entender qual será o destino por meio de figuras que representam a falta de 
comunhão dos gêneros, o isolamento, a exploração. 

A junção das duas, de acordo com Brooker & Bentley (1990), fornece aos leitores um 
retrato cubista da mulher moderna. A partir das alusões aos mitos, é possível ver como a 
justaposição das duas mulheres constrói esta terceira imagem, apesar de não explícita 
diretamente nos versos.Nos mitos, geralmente a figura masculina é um deus um semideus, 
uma instância superior que vê tudo de cima. Quando ele peca ou falha, a parte que arca com os 
sofrimentos é a mortal - sejam as mulheres ou a própria natureza. Assim, a terra desolada (The 
Waste Land), também traduzida como devastada ou infértil, seria a própria mulher. O feminino 
é a terra devastada da modernidade, psicologicamente (tendo que conviver com suas neuroses 
de abandono) e fisicamente (ameaçada pela rejeição do corpo). Ou seja, as duas mulheres não 
são oposições binárias em uma essência mais profunda: são duas composições da mesma face 
cubista da mulher do século XX – sem voz, presas ao próprio corpo, cujas vidas são ditadas por 
outras pessoas. 

A nova significação do mito dada por Eliot não se dá apenas na constituição das 
personagens e em suas histórias; também fornece um certo tom ao texto da repetição do 
destino, do futuro não-escrito do poema: assim como todas elas foram abandonadas, 
provavelmente a primeira e a segunda mulher também serão, se já não são pelos próprios 
sofrimentos relatados.  Portanto, como Bosi (1977) descrevera em seu capítulo exclusivo sobre 
imagem, a precipitação dela independe das palavras, apesar de encontrar nelas sua 
imortalização. Eliot escreveu sobre duas mulheres; com elas, formou uma imagem que subjaz e 
paira sobre todo o poema, prevendo motivos para ser pessimista em relação ao abandono e à 
melancolia devido à forma como se organizam as relações sociais e os gêneros sexuais. Este é 
um dos motivos para provar que trata-se de um autor ainda atual.  
 
  
Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais    
 
 O que se conclui deste estudo é que apesar de as construções das personagens serem 
díspares - uma pelo ambiente que a rodeia e a outra por alguém que a condena - ambas 
formam uma só imagem: a da mulher moderna, insegura e sem expectativa de regeneração 
mesmo quando pensa que libera seus próprios instintos - estes também são a ordem de 
outrem, como no caso de Lil.A falha dos binarismos percebida por T. S. Eliot ganha sua forma 
no sofrimento feminino quando o homem dele se nega a fazer parte e auxilia que ambos 
fiquem alienados de sua própria condição. 
 Logo, o mito foi de extrema importância para a consolidação das ideias aqui aplicadas a 
A Game of Chess. A recuperação deles faz parte da renovação da tradição através inseri-los em 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  444444445555    

novos contextos e interpretar as transformações da contemporaneidade, proposta de Eliot que 
também se levou em consideração como parte do método neste artigo. O desejo como mentira 
- tanto na sua ausência em como em sua realização - é o tema principal desta seção, e o que 
acontece quando ele deixa de existir nos corações humanos e se banaliza é o que será tratado 
na terceira parte do poema, The Fire Sermon (O Sermão do Fogo).  

Portanto, é possível compreender o esforço de Eliot em denunciar o problema dos 
dualismos filosóficos que influenciam a prática cotidiana e acabam levando à hierarquização. 
Na zona de contato, ambas as partes se influenciam reciprocamente, mas sempre 
assimetricamente. Ainda assim, cabe indagar se o momento do Uno não é tão impossível 
quanto a união plena entre Imaginário e Simbólico, cuja ameaça de desintegração está sempre 
por vir, e por muito pouco.  
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A A A A COCOCOCONSTRNSTRNSTRNSTRUÇUÇUÇUÇÃÃÃÃOOOO    DADADADA    IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIDDDDAAAADDDDEEEE    DDDDAAAA    
PPPPEEEERRRRSSSSOOOONAGEM PROTAGONISTA NAGEM PROTAGONISTA NAGEM PROTAGONISTA NAGEM PROTAGONISTA NA NA NA NA 
OBRA OBRA OBRA OBRA A FILHA DAS SOMBRASA FILHA DAS SOMBRASA FILHA DAS SOMBRASA FILHA DAS SOMBRAS DE  DE  DE  DE 

CAIO RITERCAIO RITERCAIO RITERCAIO RITER POR MEIO DE  POR MEIO DE  POR MEIO DE  POR MEIO DE 
ELEMENTOS SIMBELEMENTOS SIMBELEMENTOS SIMBELEMENTOS SIMBÓLICOSÓLICOSÓLICOSÓLICOS    

    
    

Elaine Leonarczyk Souza (UEM) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: A realidade do indivíduo, no romance moderno, tornou-se centrada 
em si e em como o herói se relaciona com a sociedade. Tudo o que é 
apresentado no romance deve fazer parte da busca da construção de sua 
identidade, influenciando a procura do herói que é em si problemático. 
Considerando tais aspectos, este artigo objetiva compreender a relação 
constituída entre os elementos simbólicos da floresta das sombras e a 
personagem Dora da obra A Filha das Sombras, de Caio Riter, como elementos 
constituintes do conflito da busca de identidade que se estabelece na narrativa 
e seus processos de formulação simbólica.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: romance moderno; A Filha das sombras; literatura juvenil; 
formulação simbólica. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

A literatura diante das condições e da direção da sociedade proporciona o contato com 
as grandes tensões do pensamento humano, como afirma Candido (1972), podendo desvelar o 
sentido da realidade que cerca as pessoas ao agir com força humanizadora, atuando na 
formação do homem. 

Um passo muito importante no que se refere aos direitos humanos no tocante à 
literatura teve seu ápice no século XX. O século das grandes transformações. Primeiro com o 
romance humanitário e depois com o romance social, começa a inclusão do pobre como 
personagem de foco. Ocorre a descrição da classe menos favorecida de forma denunciadora e, 
ao mesmo tempo, com o tratamento estético merecido. Aqueles que antes não tinham voz na 
sociedade e na literatura como o pobre, a mulher, a criança e o jovem passaram a conquistar 
cada vez mais seu papel de protagonistas, representados em seus mundos e pensamentos.  

O que dizer, então, dessa representação do jovem na literatura? O fato é que a partir de 
meados de 1970, a produção infantojuvenil responde por uma significativa parcela do mercado 
editorial brasileiro e essa representação é cada vez mais abundante. 

Com a democratização e o prolongamento da duração dos estudos, os jovens passaram 
a permanecer mais tempo na escola. Esse novo público de adolescentes e jovens tornou-se o 
público visado pela indústria cultural. Desta forma, de acordo com Sandra L. Beckett em seu 
artigo Romans pour tous?, tradução de Joaquim Francisco dos Santos Neto, “os anos 70 e 80 
vão permitir a implementação e a consolidação de um aparelho de produção, reprodução e 
legitimação a serviço do romance para jovens”. 
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Nesse período, houve um crescimento espetacular de eventos relacionados à literatura 
para jovens. Feiras, festivais, os prêmios literários se desenvolvem de forma abundante por 
todo o mundo. De acordo com a autora, no fim dos anos 70 é também a época da abertura das 
livrarias especializadas na juventude, na França. O que acaba se propagando pelo mundo por 
meio desse conjunto de mudanças e desenvolvimentos. Com um público mais vasto e 
escolarizado, a constituição de um aparelho de legitimação, novos atores e discursos críticos de 
acompanhamento, pode-se observar o estabelecimento de um campo específico da literatura 
para jovens, a própria literatura demonstra suas especificidades quanto a esse gênero ou 
subgênero literário. O específico juvenil ganha forma nos romances atuais dando voz ao jovem 
e abrindo as fronteiras da representação de seu mundo e de seus sentimentos.  

Há, portanto, algumas características que tornam o texto literário voltado a esse ou 
aquele público. No caso do público jovem, essas especificidades são bem visíveis.     

As abordagens temáticas, o foco narrativo, a configuração dos personagens, a própria 
voz do adulto dentro das narrativas, tudo coopera para a efetivação do específico juvenil dentro 
da obra literária. No entanto, o jovem que lê hoje em dia é um jovem moderno. E com essa 
modernização surgiram, também, algumas características próprias desse novo sujeito. 
Fragmentado pelas consequências trazidas por essas transformações, o jovem, assim, como o 
ser humano moderno, se vê amedrontado, por vezes, a mercê de violências descabidas e 
sozinho com seus sentimentos, por vezes, incompreendidos.  

Esse jovem é retratado na obra literária de Caio Riter: A Filha das Sombras, que se vê 
envolvida num mundo mágico e sombrio, em que os recursos simbólicos são presentes para 
tentar  representar toda a travessia de uma adolescente em busca de si mesma e das 
respostas que a façam suportar seu próprio sofrimento existencial e cooperam para a 
construção de sua identidade.     

Quantos leitores jovens e adolescentes não se identificariam com a protagonista dessa 
história? Quantos não se lançariam nessa travessia pela floresta das sombras em busca de 
respostas para sua vida? Enfim, quantos não enfrentariam seus próprios demônios para 
entender-se e ao mundo no qual vivem?  

Essa travessia de conhecimento é um direito do jovem e do adolescente proporcionado 
pela literatura. O ato silencioso de dialogar com o texto e encontrar nas entrelinhas uma nova 
possibilidade de compreensão de si mesmo e de tudo o que acredita ser imutável, mas não é.  

Assim sendo, a obra literária é uma manifestação de arte que atua sobre o indivíduo, e 
a literatura (um direito fundamental do ser humano) possibilita o contato dele com o universo 
que o cerca e sua força reside na capacidade de formação do homem. O caráter humanizador 
da literatura, portanto, satisfaz a necessidade de conhecimento do ser humano, despertando 
nele a ânsia de ser o sujeito de sua própria história. Os elementos da narrativa como׃narrador, 
tipo de discurso predominante, vozes e verdades proferidas durante a narrativa, construção dos 
personagens serão analisados durante esse percurso textual. Desta forma, analisaremos e 
refletiremos sobre como os elementos formais e estéticos que aparecem na obra, somados aos 
temas abordados podem conferir à obra sua especificidade juvenil em relação aos demais 
gêneros literários existentes.  

 E no que concerne a discussão dos temas abordados na narrativa de Caio Riter, A Filha 
das Sombras, busca-se, também, refletir sobre a simbologia da magia e do místico presente na 
narrativa, com o intuito de compreender a própria construção da personagem protagonista 
durante a tessitura textual e a compreensão de assuntos antes destinados aos leitores adultos 
– violências, abandono, sofrimento, escolhas, relacionamento, morte, medo – o que, no 
romance moderno, demonstra a preocupação com uma produção literária que mantenha uma 
conexão com a realidade vivenciada por inúmeros leitores jovens e adolescentes pelo mundo 
afora, proporcionando, através do fazer literário especificamente na obra em análise, uma 
travessia pelo bosque das sombras, almejando alcançar uma outra margem possível de 
autoconhecimento e conhecimento sobre o mundo que a dimensão humanizadora da literatura 
é capaz de proporcionar. 
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Caio RiterCaio RiterCaio RiterCaio Riter׃    A Filha das SombrasA Filha das SombrasA Filha das SombrasA Filha das Sombras    
  

A Filha das Sombras é uma narrativa de estruturação complexa. Sua trama organizada 
por uma narradora protagonista permite o jogo entre monólogos interiores, fluxos de 
consciência e discursos diretos citados pela narradora, sem que haja precisamente 
delimitações entre os discursos ou uma estrutura formal de constituição narrativa, além de 
apresentar um léxico rico de reprodução da oralidade. Tal organização narrativa nos remete à 
importância da compreensão desse universo narrativo.  

Caio Riter, escritor gaúcho, doutor em Literatura Brasileira, soube proporcionar essa 
travessia literária aos milhares de leitores adolescentes e jovens que apreciaram caminhar pela 
floresta das sombras por meio de seu romance finalista do Prêmio Jabuti em 2012, na 
categoria juvenil, o livro A Filha das Sombras, da editora Edelbra. Esse mesmo livro está na 
listagem das obras selecionadas para o PNBE (Plano Nacional de Bibliotecas Escolares), que 
visa a qualificar os acervos escolares em relação à leitura e divulgar a literatura, promovendo 
maior aproximação do leitor com o livro. 

Na trama do livro finalista, Dora, desde o dia em que nasceu, uma sexta feira 13 de 
agosto, vive atormentada pela morte do pai e pelo que entende como abandono por parte da 
mãe, que vê uma vez por ano, no dia de seu aniversário. Ao completar 15 anos, situações 
estranhas vão levá-la a desvendar todo o mistério que envolve a morte do pai e o afastamento 
da mãe. Descobre também que ela mesma não é quem pensa ser, e isso traz muita angústia, 
mas revela as respostas de que necessita para compreender como viverá dali para a frente. 

Lukács (2000), em sua obra A Teoria do Romance, ao falar sobre a constituição do 
romance, reconhece que o romance moderno1 está ligado à subjetividade do homem, à sua 
relação com o mundo em que vive e às problemáticas que enfrenta dentro da realidade que o 
cerca, o que vem alimentando a subjetividade do homem ao mesmo tempo em que o está 
distanciando da totalidade do mundo. Portanto, a realidade do indivíduo tornou-se centrada em 
si e em como ele se relaciona com a sociedade.  

Presente no romance sempre está a busca do herói, ele está constantemente à procura, 
tentando reconciliação, aproximação com o que deseja profundamente. Tudo o que é 
apresentado no romance deve fazer parte da busca, influenciando a procura do herói, seja física 
ou psicologicamente, e portando sentido que irá influenciar na sua relação com o mundo e com 
sua aspiração nessa realidade. É por esse viés que Lukács vê o herói romanesco como 
problemático: ele está em construção, em processo de amadurecimento, ao lidar com a 
realidade que o cerca. 

Todos os elementos de ação, personagens, espaço, entre outros elementos, relacionam-
se diretamente às inquietações e aspirações do herói, eles influenciam na linha condutora 
principal do romance: a busca que faz a protagonista. A interioridade do herói problemático é 
ponto-chave no romance, pois é ela que vai ser influenciada pelas ações que o cercam; é a 
relação do protagonista com o mundo e sua constante busca pela libertação, através da 
reconciliação, que permearão suas ações. O herói romanesco é problemático, pois é 
incompleto, inquieto, em constante conflito com o mundo. Segundo Goldmann (1976), o 
romance moderno reelabora internamente a tensão herói problemático versus sociedade, 
homóloga à tensão escritor versus estrutura social. Goldmann, em face da sociedade burguesa, 
na qual as relações são marcadas pelo valor de troca, e, portanto, de forma degradada, o 
romancista engendra “a figura do herói problemático, em tensão com as estruturas 
‘degradadas’ vigentes (...) incapaz de atuar os valores que a mesma sociedade prega.” A 
seguinte síntese pressupõe o papel do romance na sociedade burguesa: 

 

                                                           
1 “Situado entre dois pólos, o romance moderno possui uma natureza dialética, porque participa, por um lado, da 
comunidade fundamental do herói e do mundo (matéria épica), e, por outra parte, de sua ruptura insuperável 
(matéria romanesca)” (Lukács). 
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O romance é a história de uma investigação degradada (...), pesquisa de valores 
autênticos, num mundo também degradado, mas em nível diversamente adiantado e de 
modo diferente (...). O herói do romance é um louco ou criminoso, um herói problemático 
que empreende uma busca degradada e, por isso, inautêntica por valores autênticos 
num mundo de conformismo e convenção. (GOLDMANN, 1976, p.09) 

 
Por valores autênticos Goldmann (1976) entende o conjunto do universo do romance 

organizado de modo implícito. Esse universo romanesco é engendrado, como Lukács (2000) 
reconhece, em duas degradações, a do herói e a do mundo, constituídas por uma oposição 
constitutiva, fundamento da ruptura insuperável, e por uma comunidade suficiente. Em A Filha 
das Sombrashá uma ruptura radical entre a heroína e mundo de aparências no qual vive. A 
comunidade fundamental entre a heroína e o mundo é provida por formulações simbólicas da 
própria heroína e seu desejo, pois ambos estão degradados. 

O livro possui 13 capítulos numa sucessão cronológica de acontecimentos que são 
nomeados do Dia 07 de Agosto até o Dia 19 de Agosto. Toda a história acontece nesse período, 
distribuída em 151 páginas de suspense e descobertas da protagonista adolescente. Quando a 
história começa, faltam alguns dias para Dora completar seus 15 anos. Podemos perceber uma 
tênue divisão da obra em duas partes׃ o antes e o depois de seu aniversário de 15 anos.     

Ainda com 14 anos, Dora sente-se confusa e abandonada pela mãe. Sua solidão é 
visível aos olhos do leitor à medida que a própria protagonista vai queixando-se do seu existir e 
de sua trágica história até aquele momento. Sente-se culpada.  

No final do livro, algumas informações e curiosidades sobre o mágico e místico mundo 
das bruxas são reveladas ao leitor, assim como algumas sugestões de filmes que abordam a 
trajetória das bruxas na história da humanidade. Essas informações e sugestões aguçam a 
curiosidade sobre o assunto e proporcionam aos leitores uma maior reflexão sobre o significado 
da bruxaria estar sempre e historicamente correlacionado ao universo feminino. 

A obra A Filha das Sombras não possui muitas ilustrações. As poucas que aparecem 
estão em preto e branco, sem cores, o que aproxima mais os leitores adolescentes e jovens 
desse mundo das sombras no qual se inspira essa história.  

 
    
Foco narrativo: uma escolha nada inocenteFoco narrativo: uma escolha nada inocenteFoco narrativo: uma escolha nada inocenteFoco narrativo: uma escolha nada inocente    
 

A história é narrada em primeira pessoa, através da protagonista Dora. É marcada por 
características subjetivas, opiniões em relação aos fatos ocorridos, sendo assim uma narrativa 
parcial, já que não se pode enxergar nenhum outro ângulo de visão. A narrativa é dotada de 
características emocionais daquele que narra. Esse tipo de personagem tem visão limitada dos 
fatos, de modo que isso pode causar um clima de suspense na narrativa. O leitor vai fazendo 
suas descobertas ao longo da história junto com a personagem. 

O enredo desenvolve-se através da sucessão de eventos apresentados num ritmo 
ascendente, utilizando o suspense como elemento intensificador e tendo uma conclusão feliz. 

Davi Arrigucci (1998), em seu texto Teoria da Narrativa: posições do narrador, tece 
reflexões sobre o ponto de vista de uma narrativa. Infere que quando se fala em ponto de vista, 
entende-se uma série de questões relativas ao narrador e de sua relação com o narrado, ou 
seja, da articulação entre aquilo que é contado e o ato de contar. A escolha de um narrador 
implica a escolha de um ângulo para contar determinada história. De acordo esse autor: 

 
A escolha da técnica, do ponto de vista, nunca é inocente. Escolher um ângulo de visão 
ou uma voz narrativa, ou um modo direto ou indireto, tem implicações de outra ordem, 
ou seja, toda técnica supõe uma visão do mundo, supõe dimensões outras, questões que 
são problemas do conhecimento epistemológicas, questões que podem ser também 
metafísicas [...] Escolher um ponto de vista é escolher um  modo de transmitir valores. 
Isso demostra que a técnica esta articulada com a visão de mundo. Ela não é inocente e 
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está articulada com todos os outros aspectos da narrativa, isto é, com os temas. 
(ARRIGUCCI, 19998, p. 20) 

 
No romance A filha das Sombras, podemos visualizar que a escolha do ponto de vista da 

narração está articulada com o tema da busca de identidade da personagem protagonista que 
se vê perdida em meio ao seu mundo interior de descobertas e sofrimentos existenciais. 

Na esteira de pensamentos de Mieke Bal (1990, p. 109) sobre a focalização na narrativa 
“cualquier ‘vision’ que se presente puede tener um flerte efecto manipulador y es, por 
conseguiente, muy difícil de separar de las emociones, no sólo de las atribuídas al focalizador y 
al personaje, sino también de lasdellector [...]”. De acordo com a autora, essa escolha de ponto 
de vista narrativo pode apresentar um forte efeito manipulador também no leitor, que vai 
tomando partido do sofrimento e dos sentimentos da narradora em primeira pessoa, uma vez 
que apenas consegue olhar o mundo narrado através de seus olhos. 

Percy Lubbock (1976), em seu livro A Técnica da Ficção, baseia-se em H. James para 
aplicar alguns princípios fundamentais sobre a arte do romance. Os dois primeiros deles dizem 
respeito ao fato de que num livro bem acabado o tema e a forma coincidem e que a melhor 
forma é aquela que desenvolve ao máximo as potencialidades do tema, o que tem como 
consequência direta o ponto de vista, ou seja, a relação do narrador com a história que domina 
todo o problema do método no romance.  

Lubbock cita os romances de primeira pessoa, nos quais o narrador está dramatizado e 
integrado à história. Nesse tipo de romance, o leitor não precisa apelar a uma autoridade 
exterior, pois o leitor se situa no interior do livro e vê os acontecimentos através de uma 
consciência no próprio momento dos acontecimentos. 

Norman Friedman (apud ROSSUM-GUYON, 1970), mais de trinta anos após Lubbock, 
classificou os possíveis pontos de vista segundo o grau de objetividade aos quais eles podem 
atingir. Entre esses possíveis pontos de vista, está o “eu” como o protagonista que aparece em 
romances de primeira pessoa nos quais o narrador é também a personagem principal.  

De acordo com Friedman, “o fim primeiro da ficção é produzir a ilusão total da 
realidade”. Portanto, a questão da escolha do ponto de vista está ligada ao tema tratado e ao 
tipo de ilusão que se pretende produzir por meio da ficção. Isso se aplica a personagem 
protagonista da obra em análise, A Filha das Sombras, em que o “eu” protagonista da 
personagem Dora permite mostrar uma consciência descobrindo algo sobre sua vida e sua 
própria personalidade. 

Wayne C. Booth (apud ROSSUM-GUYON, 1970), por sua vez, enfatizando em seus 
estudos o efeito que os pontos de vista e a escolha do narrador produzem sobre o leitor, trata 
de detectar os meios pelos quais o autor consegue “controlar” seu leitor, levando-o a participar 
de seu sistema de valores. De acordo com Booth, o objetivo do romance não é a produção de 
ilusão, mas a transmissão de determinados valores.  

A posição do narrador é fundamental no que tange à busca do herói. A narradora da 
obra A Filha das Sombras permite com que estruturas do gênero narrativos e aproximem do 
gênero dramático, por meio de “traços estilísticos”. Rosenfeld (1973) propõe que a “dramática” 
está associada a obras em que as personagens agem diretamente sem mediação de um 
narrador. O narrador protagonista envolve seus desejos no emaranhado espacial da narrativa, 
pois, estabelece-se uma intrínseca relação entre a categoria do espaço da narrativa e as ações 
do personagem protagonista, histórico e socialmente situado, no emaranhado que se 
compreende a obra e que constitui a ruptura entre o herói e o mundo, como uma 
impossibilidade de voltar a um estágio inferior, de obedecer às novas ordens no seu espaço. 

A literatura juvenil tem uma característica peculiar quanto à linguagem utilizada. A 
linguagem é cotidiana, simples e direta (sor, Demo, chifrudo...) bem característica do contexto 
escolar, de grupos de amigos jovens ou adolescentes e se aproxima da oralidade. 

Trata-se de uma linguagem questionadora de convenções e normas, com técnicas mais 
complexas de narrar, assim como o discurso indireto livre utilizado na obra em análise que 
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proporciona ao leitor um “mergulho” no mundo narrado pela protagonista. O narrador conversa 
consigo mesmo, se questiona sobre os acontecimentos e com isso faz o leitor participar de seus 
questionamentos .  

O leitor passa a ser confidente da personagem, acaba conhecendo a história e todos os 
fatos do ponto de vista dessa personagem e, de certa forma, é induzido, pela artimanha da 
linguagem, a torcer por ela em cada capítulo narrado. Todos os acontecimentos giram em torno 
de si mesmo, e por isso a narrativa é a mais impregnada de subjetividade. O leitor é induzido a 
compartilhar dos sentimentos de satisfação ou insatisfação vividos pela personagem, o que 
dificulta ainda mais a visão geral da história. 

Assuntos anteriormente proibidos a leitores mais jovens – morte, separações, violências 
– crises de identidade, escolhas, relacionamentos, perdas – são cada vez mais tratados nos 
livros destinados ao público juvenil.  

Em muitas obras literárias destinadas ao público adolescente e jovem, o narrador é 
autoritário e transmite valores de acordo do ponto de vista do adulto que narra. No entanto, na 
obra de Caio Riter, A Filha das Sombras, o narrador emancipador aceita o mundo do jovem e 
narra a partir dele. 
    
    
A construção da identidade da personagem protagonista por meio de elementos simbólicosA construção da identidade da personagem protagonista por meio de elementos simbólicosA construção da identidade da personagem protagonista por meio de elementos simbólicosA construção da identidade da personagem protagonista por meio de elementos simbólicos    
    

A heroína da história, como já foi dito, é Dora, uma adolescente prestes a completar 15 
anos. Vive com a tia desde o dia em que nasceu. Sente-se abandonada pela mãe e culpada pela 
morte do pai, que morreu bem no dia de seu nascimento. 

Atormentada por pesadelos, mantém-se pessimista frente a vida. Acolhe-se em seu 
quarto a maioria das vezes, quando se sente incompreendida. 

No entanto, Dora possui alguns amigos no colégio onde estuda. Bete e Tito são 
exemplos de boas amizades. Estão sempre por perto de Dora. Encontram-se para realizarem as 
lições do colégio e são as poucas pessoas em quem Dora Confia. Tito acaba se apaixonando por 
Dora, sendo correspondido apenas no final do livro, quando a menina sofre sua primeira 
desilusão amorosa. 

   Essa desilusão amorosa tem nome, Daniel. Um jovem a quem Dora admira e por 
quem se sente atraída, mas que na verdade não é o que parece ser. Ao decorrer dos capítulos, 
o leitor fica sabendo, através do relato da protagonista, que Daniel não era humano, mas sim 
um ser sombrio que apenas queria destruí-la. Essa era a sua missão. 

Dora, a adolescente cheia de dúvidas e incompreensões, encontrava abrigo ao lado de 
Puquerel, um gato, seu protetor. De acordo com as informações deixadas como pistas no final 
do livro, o leitor pode perceber que a figura mística do gato preto está associada a bruxaria 
desde os tempos mais remotos. As informações explicam que alguns acreditavam ser o gato a 
própria bruxa disfarçada. 

Na história de Dora, Puquerel era uma espécie de protetor, um espírito que a protegia 
desde muito criança, para mantê-la longe das forças do mal. 

 
Bom, essa sou eu: Dora, uma menina que vai fazer quinze anos, órfã de pai. Órfã de mãe 
viva. A estranha do colégio. Aquela que odeia os cabelos lisos e loiros de Jeanine. Aquela 
que ama o Daniel. Aquela que só tem dois amigos: o Tito e a Bete.  Aquela que tem uma 
tia-avó que a ama e um gato que a protege.  Eu disse isso? Um gato que a protege? Aliso 
os pelos de Puquerel e me pergunto se será esse o algo mais. (RITER, 2011, p. 15) 

 
 A relação de Dora com a tia Tânia é boa, pois é ela quem cuida da garota na ausência 

da mãe. Mora com essa tia desde que sua mãe foi embora, logo após seu nascimento. Desde 
então, nunca conseguira compreender sua ausência. 
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Alice, mãe de Dora, é descrita como uma mulher bonita, com cabelos longos e negros. 
Ao mesmo tempo é misteriosa e doce. Mas o que machuca a adolescente é seu silêncio e a 
falta de explicações sobre seu abandono.  

O grande antagonista da história trata-se de O Sete Nomes, o homem-sombra, uma 
força maligna que insiste em dominar a adolescente. Muito mistério e magia envolvem essa 
personagem dentro do enredo.  

A Filha das Sombras retrata bem o sofrimento do jovem ocasionado por atitudes dos 
adultos presentes na narrativa.  As atitudes levianas dos adultos e o modo como essas posições 
se refletem em sofrimento no coração da jovem: solidão, confusão de sentimentos, ciúmes e 
cólera contida, desamor atravessam os capítulos, mostrando como o adulto tantas vezes trai a 
confiança dos jovens que diz amar.  

Isso fica evidente quando o leitor percebe o sofrimento da adolescente Dora ocasionado 
pelo abandono inexplicável da mãe que só aparecia para visitá-la uma vez por ano, no dia de 
seu aniversário.  

Além disso, a tia também era conivente com esse sofrimento, uma vez que sabia de 
toda a verdade e nunca a revelou para Dora, mesmo presenciando diariamente seu sofrimento 
e abandono.  

E quando uma espécie de ambiente sombrio e depressivo tomava conta de Dora, os 
sentimentos confusos e rebeldia perante a incompreensão do mundo a sua volta pareciam que 
iam engoli-la, a adolescente lia poemas de Augusto dos Anjos, o poeta das sombras.  A 
personagem protagonista sempre recorre, durante a narrativa, aos poemas de Augusto dos 
Anjos para expor seu estado de espírito. Ambientes soturnos, dúvidas e mistério, a morte e a 
solidão, a noite e a dor parecem ser temas comuns nos poemas escolhidos pela personagem. 
Um exemplo é O poema solitário, escolhido por Dora para expor seus sentimentos: 
 

O POEMA SOLITÁRIO 
Como um fantasma que se refugia 
Na solidão da natureza morta, 
Por trás dos ermos túmulos, um dia, 
Eu fui refugiar-me àtua porta! 
  
Fazia frio e o frio que fazia 
Não era esse que a carne nos conforta. 
Cortava assim como em carniçaria  
O aço das facas incisivas corta!  (ANJOS, Augusto dos – apud RITER, 2011, p. 33) 

 
A poesia era explicada pela personagem como sendo uma resposta para o medo que 

sentia de tudo aquilo que a rodeava, inclusive ela mesma: 
 

Busco, quem sabe, na poesia, alguma resposta pra esse medo de mim mesma. Essas 
coisas estranhas que me acontecem já não parecem mais coincidências [...] (RITER, 
2011, p. 33) 
 

Durante a história, podemos perceber a busca constante da personagem protagonista 
por sua identidade. Afinal, quem seria Dora? Por que coisas estranhas aconteciam com ela 
desde o dia de seu nascimento?  

Tomada pelo desejo de conhecer-se e pelo medo daquilo que essa descoberta poderia 
revelar a seu respeito, a personagem se lança em uma busca pela floresta das sombras. Essa 
figura simbólica refere-se a um pomar próximo a casa da tia Tânia, que, de acordo com a 
protagonista Dora, escondia mistérios sobre sua verdadeira identidade. Apenas se lançando em 
uma travessia pelo interior dessa floresta sombria e vencendo seus medos é que descobriria 
mais de si mesma. 
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Mas eu já deixei de estranhar o estranho de minha vida. Já nasci estranha: pai morto na 
noite de meu nascimento, mãe me entregando pra tia, o pomar virando floresta em 
meus olhos, o carro do meu pai parado na frente da nossa casa, o homem-sombra. E o 
tanto de coisas que acontecem em torno de mim e eu não entendo. (RITER, 2011, p. 29) 

 
Assim como podemos perceber no excerto da obra, Dora, desde muito pequena, é 

envolvida em um ambiente de sombras. Vamos compreender nesse texto o vocabulário 
sombras como a representação simbólica de tudo aquilo que não está claro para a adolescente, 
aquilo que não parece compreensível, que engana e oculta a verdade. Assim como sombras 
também poderiam designar todo seu sofrimento e as violências sofridas pela adolescente 
durante sua vida. Era justamente isso que a personagem almejava conhecer, a verdade sobre si 
mesma.  Sentimentos tão dolorosos como a morte do pai, o abandono da mãe, o homem-
sombra que a atormentava e a perseguia constantemente são presentes na vida dessa 
adolescente. Em um período tão curto de existência, e uma floresta sombria, um bosque de 
sombras e sofrimentos a ser atravessado pela protagonista, para só então descobrir a verdade 
e enfrentá-la por pior que fosse.  

 
Caminho pé ante pé pelas trilhas pouco abertas na floresta. Tudo muito escuro, mas sei 
que lá no fundo brilha uma pequena luz, sei que lá no mais fundo da floresta há um 
casebre, pequeno, mas confortável e sei que lá encontrarei abrigo, uma lareira acesa e 
um prato de sopa quente... 
Estou sozinha...  
Chamo meu pai e sua imagem se materializa na minha frente. 
_ Pai, estou perdida. Me tira daqui. (RITER, 2011, p. 37) 

 
As personagens adolescentes possuem uma identidade própria (no caso de Dora, uma 

identidade fragmentada e confusa) e as situações nas quais se envolvem as obrigam a refletir e 
a reformular conceitos que possuem a respeito de si mesmas e do mundo a sua volta. Isso 
também acontece com Dora. Para refletir e reformular os conceitos sobre si mesma, a 
personagem se lança no mais fundo da floresta sombria, se sente sozinha e desamparada. 
Sente-se perdida em meio às sombras de indecisões. Mas sabe que lá, no interior do bosque 
escuro, brilha uma pequena luz׃ a verdade. 

Como pudemos perceber até agora, a simbologia do místico, aquilo que envolve 
mistérios e a magia está presente nessa obra destinada ao público juvenil. A nossa vida não é 
diferente. Estamos envolvidos em uma rede simbólica cotidiana, representações que já 
incorporamos em nossas relações sociais. Sobre essa rede simbólica, LAPLANTINE (1996) 
infere que 

 
O símbolo se faz presente em toda a vida social, na situação familiar, econômica, 
religiosa, política etc. Embora não esgotem todas as experiências sociais, pois em 
muitos casos esses são regidos por signos, os símbolos mobilizam de maneira afetiva as 
ações humanas e legitimam essas ações. A vida social é impossível, portanto, fora de 
uma rede simbólica. (LAPLANTINE, 1996, p. 21) 
 

Na obra em análise, a floresta sombria, o homem-sombra, a própria imagem da filha 
das sombras, a figura da bruxa, tudo isso remete a um emaranhado de símbolos significativos 
para a compreensão da narrativa. Para Laplantine (1996), o ponto chave dos símbolos está em 
seu caráter mobilizador e no fato de promover experiências cotidianas. Emoções variadas, 
como raiva, amor, ódio, dentre outras emergem dessa rede simbólica que carrega um sistema 
de valores que o processo imaginário possibilita transfigurar, criando novas redes de relações 
que traspassam o real.  

O processo da busca do herói por seu objeto de desejo é, por sua própria configuração, 
simbólico. O romance moderno está inscrito em um processo de desmascaramento do mundo 
epidérmico do senso comum. “Revelando espaço e tempo (...) como relativos ou mesmo como 
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aparentes, a arte moderna nada fez senão reconhecer o que é corriqueiro na ciência e na 
filosofia.” (ROSENFELD, 1973, p. 81). O sujeito na arte moderna não é reconhecido apenas 
tematicamente, mas, segundo Rosenfeld, através da assimilação desta realidade à própria 
estrutura da obra de arte.  

Ao preocupar-se com o caráter não-avaliativo da ideologia, Geertz (2008) levanta 
algumas explicações teóricas desenvolvidas nesse campo. Uma das explicações que se vincula 
é a “tensão”, ou seja, a ideologia ligada a uma ideia de má integração crônica da sociedade, 
referindo-se tanto a um estado de tensão pessoal como a uma condição de deslocamento 
societário, em que “a fricção social é tão difundida quanto a fricção mecânica.” Essa tensão 
aparece ao nível da personalidade individual como uma tensão psicológica. Assim a 
inconsistência estrutural é transformada em insegurança pessoal, “pois é através da 
experiência do ator social que as imperfeições da sociedade e as contradições do caráter se 
encontram e se exacerbam umas às outras” (2008, p. 114). 

Segundo Bakhtin (1988), o signo é a arena onde se desenvolve a luta de classes. A 
função trágica de tratar de problemas de ordem universal, referentes a todo e qualquer ser 
humano se revela ao trazer a tona um herói dono do seu próprio destino. Ser dono do seu 
próprio destino, é ter sua própria identidade, é ser humanizado pelo seu meio.  Desta forma, a 
ideia da qual parte a teoria da tensão é a má integração crônica da sociedade. Nenhum arranjo 
social é bem-sucedido com os problemas funcionais que enfrenta, o que faz com que essa 
tensão social apareça ao nível da personalidade individual, que por si só já é um sistema mal 
integrado de desejos conflitantes, como afirma Geertz:  
 

Assim, aquilo que é visto coletivamente com inconsistência estrutural é sentido 
individualmente como insegurança pessoal, pois é através da experiência do ator social 
que as imperfeições da sociedade e as contradições do caráter se encontram e se 
exacerbam umas às outras. Ao mesmo tempo, porém, o fato de ambas, a sociedade e a 
personalidade, serem sistemas organizados, a despeito de suas imperfeições, ao invés 
de simples amontoados de instituições ou pilhas de motivos, significa que as tensões 
sócio-psicológicas que elas induzem são também sistemáticas, que as ansiedades 
derivadas da interação social tem uma forma e uma ordem próprias. Pelo menos no 
mundo moderno, a maioria dos homens vive vidas padronizadas de desespero. (Geertz, 
2008, p. 114) 

 
O pensamento ideológico é visto como uma resposta a esse desespero, que fornece 

uma saída simbólica para as perturbações emocionais geradas pelo desiquilíbrio social: 
 

A estrutura semântica da imagem não é apenas muito mais complexa do que parece na 
superfície, mas uma análise dessa estrutura força a reconstituição de uma 
multiplicidade de conexões referenciais entre ela e a realidade social, de forma que o 
quadro final é o de uma configuração de significados dissimilares a partir de cujo 
entrelaçamento se originam tanto o poder expressivo como a força retórica do símbolo 
final. (Geertz, 2008, p. 120) 

 
O que confere um pensamento sobre o ambiente de sombras que a personagem 

protagonista precisava enfrentar para se libertar. Desta forma, principalmente na literatura, 
através desse processo imaginário, a realidade é reconstruída e transformada. Com sua 
liberdade maior para poder inventar, fingir, improvisar, coloca o leitor frente a situações 
imaginárias que o tiram do cotidiano, fazendo-o enveredar por caminhos que, muitas vezes, não 
são permitidos em seu dia-a-dia. Afinal, o que realmente significa o símbolo da bruxa nessa 
obra para adolescentes? Que adolescente não gostaria de ter os super poderes de uma figura 
mística e mágica para resolver seus problemas existenciais? A ilusão, então, através de todo 
esse sistema simbólico, possibilita uma reinvenção do que já está pronto, uma nova 
possibilidade do existir, do estar no mundo. 
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Se considerarmos o sistema actancial de Greimas2 (1966), veremos um quadro possível 
da estruturação narrativa: 
 
Objeto: Objeto: Objeto: Objeto: a verdadeira identidade, a verdade sobre sua vida 
----Destinador: Destinador: Destinador: Destinador: a travessia pelo bosque das sombras    
----Destinatário: Destinatário: Destinatário: Destinatário: a adolescente Dora 
 
Sujeito: Sujeito: Sujeito: Sujeito: a adolescente Dora 
----Adjuvante: Adjuvante: Adjuvante: Adjuvante: o desejo pela revelação da verdade sobre si mesma, a coragem de atravessar um 
bosque de sombras, os verdadeiros amigos, as lembranças do pai morto.  
----Opositor: Opositor: Opositor: Opositor: o medo, as dúvidas sobre si mesma, o sofrimento causado pelos adultos ao seu 
redor, o bosque de sombras, o mal denominado de Sete Nomes. 
 

Conforme Dora se lança na floresta das sombras, vai descobrindo-se a cada desafio 
encontrado durante sua travessia. Atravessá-lo não foi uma tarefa fácil. Teve que vencer seus 
medos, encontrar-se consigo mesma, sentir a dor da solidão, suportar as labaredas da verdade 
que procurava. Não tardou a descobrir-se uma bruxa. Alguém que poderia fazer o mal aos 
outros se quisesse. Alguém que tinha poderes mágicos para enfrentar as sombras dos 
sofrimentos e o homem-sombra (um dos causadores desses sofrimentos) que a perseguia.  Ser 
uma bruxa, com apenas 15 anos, significava ser diferente dos demais seres humanos. Talvez “a 
estranha”, como frequentemente se sentia quando estava junto com os demais adolescentes, 
porém, sua diferença a tornara mais forte, a transformara em alguém menos indecisa, mais 
compreensível. Identificar-se uma bruxa, talvez fosse a forma mágica que Dora necessitava 
para liberar seus poderes mais ocultos e conseguir sair da floresta das sombras. 

Percebe-se, então, que o bosque das sombras possui ao mesmo tempo na estruturação 
dessa narrativa a função de adjuvante e opositor, uma vez que constitui um elemento que 
favorece a conquista do objeto (a verdadeira identidade, a verdade sobre sua vida) e também 
atua como um elemento que se opõe à conquista desse objeto, a medida que se apresenta 
como uma realidade amedrontadora e repleta de perigos. 

No entanto, vencida essa travessia simbólica, a personagem, agora superpoderosa, não 
estava sozinha em sua diferença. Sua mãe Alice e sua tia também eram bruxas. Eram 
poderosas como Dora, mas por muito tempo se esconderam de forças sombrias que as 
subjugavam. 

Essas forças malignas deveriam ser vencidas. Ao descobrir-se bruxa, Dora percebe-se e 
compreende–se como vítima e vingadora e almeja destruir aqueles que a fizeram sofrer. É 
interessante notar que a figura das personagens adultas, a tia e a mãe, não enfrentaram os 
opressores e se esconderam durante anos temendo o mal. No entanto, uma adolescente, 
recém “batizada” como bruxa, enche-se de coragem e lança-se nessa travessia destemida. A 
heroína vence sua indecisão. Vence o mal numa batalha perigosa. Seus pesadelos cessam. A 
sua família está unida novamente. Consegue se desvincular de uma ilusão amorosa e se abre 
para um novo amor. 

Então, podemos perceber que a adolescência não é mais vista como preparação para a 
maturidade. O jovem é um ser humano completo e capaz de enfrentar os desafios, até mais do 
que o sujeito adulto.  Esse enfrentamento culmina em um desfecho feliz aos olhos do leitor. 

                                                           
2 Greimas chega à conclusão de que há um número restrito de atuantes. Toda narrativa terá, independentemente de 
quais sejam seus personagens, o mesmo grupo de atuantes. Ele acredita que nos dois modelos (de Propp e Sourriau) 
é possível visualizar a relação entre “sujeito” (aquele que pratica a ação) e “objeto” (aquele que sofre a ação), relação 
que é norteada pelo “desejo” e pela “procura”. Além de sujeito X objeto Greimas também observou a relação do 
destinador (aquele que anuncia, proporciona a ação) X o destinatário (aquele a quem a ação será dirigida) e a do 
adjuvante (o que facilita a ação) X o oponente (o que a dificulta). Este modelo é considerado mais abrangente, uma 
vez que pode ser aplicado em qualquer narrativa. 
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Afinal, o conhecimento sobre a verdade foi capaz de libertar a personagem protagonista dos 
males que a atormentavam. 

Com o mal temporariamente vencido, a protagonista se abre para um novo amor. E o 
que antes eram sombras, dúvidas e incertezas, o que antes conferia à protagonista o pesado 
fardo de ser considerada como a filha das sombras, agora, em um mundo no qual se 
reconhecia como Dora, a protagonista se vê como uma adolescente diferente, mas certa de sua 
identidade e de sua origem. Alguém que teve que atravessar uma floresta inteira de sombras 
para encontrar-se. 

 
 

Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais    
    

Chegamos ao final de uma travessia reflexiva sobre uma obra rodeada por sombras e 
possibilidades interpretativas. Na narrativa em análise, como exemplo, enquanto a figura do 
adulto personagem da história vê um simples pomar a sua frente, a protagonista adolescente 
enxerga uma floresta sombria. Esse modo de narrar os acontecimentos e a escolha do foco 
narrativo espelham muitos dos valores e das intenções que se projeta no diálogo entre leitor e 
obra como pudemos notar na análise, conduzindo o leitor a tomar partido do sofrimento da 
personagem protagonista e a caminhar junto-com essa narradora em primeira pessoa. Essa 
escolha é ideológica, pois produz um condicionamento na figura do leitor, almejando uma certa 
tomada de posição desse sujeito para o mundo narrado de acordo com a visão de uma 
narradora adolescente. 

Quando nos propomos a direcionar nosso olhar na análise da obra A Filha das Sombras, 
mal sabíamos que essas sombras de sofrimentos e violências sofridas pela protagonista 
traspassavam o mundo da narrativa e ecoavam pelo mundo real de muitos jovens e 
adolescentes. Essa travessia pela floresta das sombras não é algo específico da personagem 
Dora. Quantos de nós já não nos lançamos nessa travessia. As sombras deixadas pela História 
evidenciam isso. Pudemos contemplar em alguns elementos constituintes da narrativa o como 
da construção literária que abriu um leque de possibilidades simbólicas e ideológicas de 
interpretação. Atrelados ao contexto cultural do jovem e do adolescente, esses temas e 
elementos simbólicos presentes em A Filha das Sombras conduziram-nos a uma travessia no 
bosque escuro que há dentro de nós mesmos e que precisa ser percorrido, seja um opositor ou 
um adjuvante, na construção de nossa própria identidade. 

Assim, de tudo que foi contemplado nessa obra, desde suas especificidades que lhe 
conferem um certo caráter juvenil, até os elementos constituintes da narrativa e sua 
formulação simbólica da realidade, nos resta concluir que, a construção da identidade da 
personagem protagonista, Dora, só foi possível por meio da junção de todos esses aspectos. 
Além disso, a forma como a personagem se relacionou com a sociedade representada no 
romance, seu isolamento, sua solidão, o caráter problemático de sua personalidade 
adolescente que se via mergulhada em dúvidas e sofrimentos incompreendidos pelo mundo 
dos adultos, tudo isso cooperou para a temida travessia pelo bosque das sombras, figura 
simbólica de tamanha importância nessa obra, o que culminaria na descoberta de sua própria 
identidade e em sua libertação.  
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PARA COMPREENSPARA COMPREENSPARA COMPREENSPARA COMPREENSÃO DO CONCEITO ÃO DO CONCEITO ÃO DO CONCEITO ÃO DO CONCEITO 

DE FDE FDE FDE FÁBULA EM ÁBULA EM ÁBULA EM ÁBULA EM PIPIPIPINOKIONOKIONOKIONOKIO        
DE ROBERTO ALVIMDE ROBERTO ALVIMDE ROBERTO ALVIMDE ROBERTO ALVIM    

    
    

Marcos dos Santos (UEL) 
Orientadora: Sonia Pascolati (UEL)  

 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Propõe-se uma análise da peça teatral Pinokio (2010) do dramaturgo 
Roberto Alvim utilizando-se das ferramentas de interpretação do discurso 
aventados pela Semiótica de linha francesa, a fim de evidenciar uma 
organicidade dramática problematizadora, partindo do conceito de fábula 
postulado na Poética de Aristóteles. Em um primeiro momento 
apresentaremos uma breve biografia do dramaturgo Roberto Alvim, 
demarcando sua contribuição para renovar a dramaturgia contemporânea 
brasileira nos últimos anos. Posteriormente, será definido o conceito de 
“dramáticas do humano” em contraponto com o conceito de “dramáticas do 
transumano”, que o dramaturgo propõe como estratégia para construção de 
uma dramaturgia do [im] possível. E, ao final, focando nas contribuições que a 
Semiótica promoveu para a compreensão dos aspectos narrativos e 
fundamentais do texto, buscar-se-á evidenciar as marcas textuais (enunciação) 
que se manifestam em Pinokio e que permitem reconstruir o ato discursivo 
que demonstre que este texto transgride ao máximo as unidades de ação, 
tempo e espaço, elaborando uma organicidade dramática que problematiza o 
conceito de fábula, no sentido clássico de “ordem, extensão e completude”, 
que, conforme defende o presente, não serve mais de parâmetro para 
compreender a escritura dramatúrgica que vem se construindo a partir de 
1980.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: dramaturgia; fábula; semiótica. 

 
 
CCCCoooonsideraçnsideraçnsideraçnsiderações iniciaisões iniciaisões iniciaisões iniciais    
 

O presente artigo tem como objetivo propor uma análise da peça teatral Pinokio (2010) 
do dramaturgo contemporâneo Roberto Alvim utilizando-se das ferramentas de interpretação 
do discurso aventados pela Semiótica de linha francesa, a fim de evidenciar como esta 
dramaturgia constrói sua organicidade dramática, tendo como ponto de partida paradigmático 
o conceito de fábula postulado na Poética de Aristóteles.  

Contudo, para construir o conceito de fábula, é necessário remontar ao conceito de 
tragédia postulado por Aristóteles:  

 
A tragédia    é a imitação de uma ação importante e completa, de certa extensão; num 
estilo tornado agradável pelo emprego separado de cada uma de suas formas, segundo 
as partes; ação apresentada, não com a ajuda de uma narrativa, mas por atores, e que 
suscitando a compaixão e o terror, tem por efeito obter a purgação dessas emoções.” 
(ARISTÓTELES, 1979, p. 248, grifo nosso) 
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Partindo desse conceito de uma imitação de uma ação importante e completa, 
Aristóteles vai elencando os elementos que compõe a tragédia até atingir o ponto em que dá o 
nome de fábula a combinação dos atos, e a elege esta como a parte mais importante desse 
gênero:  

    
A parte mais importante é a da organização dos fatos, pois a tragédia é a imitação, não 
de homens, mas de ações, da vida, da felicidade e da infelicidade (pois a infelicidade 
resulta também da atividade), sendo o fim que se pretende alcançar o resultado de uma 
certa maneira de agir, e não de uma maneira de ser. (ARISTÓTELES, 1979, p. 248, grifo 
meu) 
[...] 
Portanto, para que as fábulas sejam bem compostas, é preciso que nem comecem e 
nem acabem ao acaso, mas que sejam estabelecidas segundo as condições indicadas. 
(ARISTÓTELES, 1979, p. 250, grifo meu) 

 
Ou seja, nesse momento Aristóteles erige o paradigma de fábula baseado em um 

princípio de completude, com começo, meio e fim, que servirá de substrato para compreender 
tanto a trajetória do texto dramático ao longo do tempo, quanto para dar bases de sustentação 
da presente argumentação em torno da compreensão da organicidade do drama por meio da 
Semiótica.  

Conforme pontua Denis Bertrand (2003), se no ato da enunciação, o enunciado tem 
como função a “intencionalidade”, pode-se deduzir que a Semiótica assume um caráter 
empírico e dedutivo, que permite ao pesquisador por meio dela compreender os processos de 
construção do discurso que se originam no ato da fala, ou melhor, no caso, nas palavras 
proferidas pelas personagens em uma peça teatral, passíveis de interpretação, visando 
evidenciar os processos de construção do discurso.  

Assim, essa disciplina se aproxima da pragmática lingüística quando considera que o 
discurso tem um caráter indireto e ardiloso que se manifesta na fala dos sujeitos que assumem 
distintas classes modais e assim dedutivamente sugerem seu discurso dominante.  

Porém, antes, em um primeiro momento, para ampliar a discussão, apresentaremos 
uma breve biografia do dramaturgo Roberto Alvim, demarcando sua contribuição para renovar 
a dramaturgia contemporânea brasileira nos últimos anos. Posteriormente, buscar-se-á 
apresentar o conceito que Alvim intitula “dramáticas do humano”, que serviu, segundo o 
mesmo, de paradigma até o século XX para o que compreendemos como drama, contraponto 
com o conceito de “dramáticas do transumano”, que o dramaturgo propõe como estratégia 
para construção de uma dramaturgia do [im] possível.  

Para deste modo, em um terceiro momento, focando nas contribuições que a Semiótica 
promoveu para a compreensão dos aspectos narrativos e fundamentais do texto, buscar-se-á 
evidenciar as marcas textuais (enunciação) que se manifestam em Pinokio e que permitem 
reconstruir o ato discursivo que ateste a defesa do dramaturgo Alvim em erigir uma 
dramaturgia pautada em transgredir ao máximo as unidades de ação, tempo e espaço, e assim 
sucessivamente, elaborar uma organicidade dramática que problematiza o conceito de fábula, 
no sentido clássico de “ordem, extensão e completude”, que não serve mais de parâmetro para 
compreender a escritura dramatúrgica, de viés mais transgressor, que vem se construindo mais 
intensamente a partir de 1980.  

Ainda percorrendo os termos apresentados pela Semiótica, no exercício de 
interpretação da peça dramática, é necessário evidenciar os conceitos de debreagem e 
embreagem. No primeiro caso, entende-se por debreagem, o processo lingüístico no qual, o 
enunciador, no acontecimento de linguagem, projeta fora de si categorias semânticas que vão 
instalar o universo do sentido – condição primeira para se instituir o discurso sensato e 
partilhável – na instância da terceira pessoa. Já no segundo caso, a embreagem acontece 
quando há a simulação da presença: se instala o discurso em primeira pessoa, por meio de 
simulacros de presença.  
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Compreendido esses pressupostos teóricos, que emanam de múltiplos textos, sejam 
eles literários ou não, tem-se base para explicar como os processos de debreagem enunciva e 
enunciativa e de embreagem permitem instaurar em Pinokio uma organicidade dramática 
problematizadora da fábula aristotélica.  
 
 
A A A A debreagem debreagem debreagem debreagem e a e a e a e a embreagemembreagemembreagemembreagem como ferramentas de interpretação como ferramentas de interpretação como ferramentas de interpretação como ferramentas de interpretação    

 
Assim, partindo da identificação dos processos de debreagem e embreagem em 

Pinokio, será possível verificar como se manifesta no discurso das personagens, ou melhor, das 
figuras, termo melhor apropriado para uma dramaturgia do transumano, conforme aponta 
Alvim (2010), as debreagens enuncivas (a objetividade dos fatos) e enunciativas (a 
subjetividade das figuras), e como o tempo-espaço do aqui-agora é instaurado na obra por meio 
do processo de embreagem, colaborando para compreender os mecanismos de organização 
dramática que se manifestam em Pinokio.  

Conforme o disposto, busca-se demarcar em que nível de problematização da fábula, 
em termos aristotélicos, se situa a peça Pinokio, além de evidenciar em caráter empírico-
dedutível os processos de transgressão que a obra promove nas unidades de ação, tempo e 
espaço, reforçados semanticamente pelos procedimentos de intertextualidade com o cinema, 
literatura e cultura de massa, elaborados pelo dramaturgo.  

Continuando, se pôs em exercício o processo de compreensão do que Sarrazac (2012) 
defende como “ausência da fábula” na dramaturgia contemporânea, ou pelo menos a mesma 
não constitui, na contemporaneidade, o processo de elaboração da peça, um pré-requisito. 

Conforme pontua ainda o teórico francês, somos tentados a chamar essa dramaturgia 
de “teatros da fala”, corroborando com princípios defendidos por Alvim no conceito de 
dramaturgia do transumano, em que ainda há algo de fábula, como ainda há algo de 
personagem; entretanto, o ponto de partida - a base principal – não é mais nem uma fábula 
constituída a priori nem um personagem prontamente identificável, mas a explicitação de um 
estado (micro) conflituoso diretamente presente na linguagem.  

Nestes termos, após construir todo esse percurso, é possível aventar que, o que definiria 
o sentido, a estrutura e a função da fábula no drama contemporâneo é o sistema 
organizacional adotado pelo dramaturgo. E a diversidade de sistemas e procedimentos 
adotados para construir a fábula é que reforçam esse caráter contemporâneo a essas escritas, 
e Pinokio de Roberto Alvim se apresentaria como um exemplo para compreender esse processo 
que vem se delineando, cuja origem talvez já remonte ao final do século XIX, porém se 
manifesta mais intensamente a partir da década de 1980. 
 
 
Roberto Alvim e a dramaturgia da falaRoberto Alvim e a dramaturgia da falaRoberto Alvim e a dramaturgia da falaRoberto Alvim e a dramaturgia da fala    
 

Apesar de jovem (1979) Roberto Alvim vem construindo uma interessante história na 
dramaturgia contemporânea. Dramaturgo, diretor, encenador, pensador do teatro, traduziu as 
obras de autores contemporâneos como Harold Pinter, Gregory Motton e Richard Maxwell, que 
lhe serviram como referência para construir uma dramaturgia que potencialize, partindo do 
texto dramático, as instancias da cena. Com Juliana Galdino (atriz) fundou e coordena o núcleo 
de dramaturgia Club Noir em São Paulo. 

Sua dramaturgia está pautada em manipular, ou melhor, construir novas possibilidades 
de experienciação das instâncias de tempo, espaço e da condição humana. 

  
o teatro não é entretenimento    – já existe entretenimento o suficiente 
o teatro tampouco é reflexão – existem, hoje, inúmeras instâncias destinadas a isto 
o teatro é, sim, o lugar de experienciarmos o tempo, o espaço e a condição humana de 
outros modos, para além da vivência que a cultura nos proporciona 
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isto, só o teatro pode fazer – este lugar, só o teatro pode instaurar.  
(ALVIM,,,, 2010, grifo meu)1 

 
O foco de sua dramaturgia está para a cena, tem como desejo potencializar o que se 

apresentará na cena. Contudo, essa mesma potência se apresenta incólume na dramaturgia, 
no momento de leitura, e se manifesta nos processos de construção de tempo e espaço que o 
dramaturgo elege para criar o efeito de instauração do aqui-agora da cena. 

 
{como o foco vai para a    opsis, o mythos não se impõe como sentido (ou mecanismo 
estruturador) da obra (a narrativa existe como o cadáver do pai que jaz no fundo do 
oceano, obnubilado pelo mar revolto instaurado pelas operações formais perpetradas 
pelo autor)} problematizar a narrativa    é derivação inevitável da problematização do 
sujeito, posto que advém da probelmatização do sentido (narrativa, como o sujeito, é um 
mecanismo de sentido) (ALVIM, 2010, p. 20, grifo meu) 

 
 Deste modo, concordamos com Fiorin, quando coloca que o texto é um processo de 

tecitura, que se alia perfeitamente ao conceito de rapsódia formulado por Sarrazac (1980), que 
coloca que a dramaturgia contemporânea vem se erigindo por meio de um processo de tecitura 
do texto dramático, de um alinhave das cenas, em que a participação do dramaturgo é 
importante, com um amplo diálogo com a cena.  

 
Dar ênfase ao conceito de que o texto é um objeto de significação implica considerá-lo 
um todo de sentido, dotado de uma organização específica, diferente da frase. Isso 
significa, portando, dar relevo especial ao exame dos procedimentos e mecanismos que 
o estruturam,  que o tecem como uma totalidade de sentido. Cabe lembrar que a palavra 
texto provém do verbo latino texo, is, texui, textum, texere, que quer dizer tecer. Da 
mesma forma que um tecido não é um amontoado desorganizado de fios, o texto não é 
um amontoado de frases, nem uma grande frase. Tem ele uma estrutura, que garante 
que o sentido seja apreendido em sua globalidade, que o significado de cada uma de 
suas partes dependa do todo. (FIORIN, 1995, p. 163-164)  

 
Deste modo, Alvim, mais intensamente em Pinokio constrói uma dramaturgia que se 

potencializará na fala (aqui consideramos também possível, essa pontencialização, no processo 
de leitura, que exige do leitor uma necessidade de atenção e construção de uma dicção real ou 
imaginária ao ler a fala das personagens) e que é capaz de manobrar mudanças com as 
unidades de tempo e espaço, e lidar de forma diversificada com a unidade de ação. Alvim 
busca com esse procedimento ultrapassar as instâncias do humano, e atingir o que denomina, 
em linhas deleuzianas, o transumano. 

 
a fala é ação: é criação de tempos, espaços, de modos de subjetivação 
a fala é criação de mundos    e de modos de habitarmos a vida 
uma linguagem é uma forma de vida 
(a palavra é ação quando cria mundos, não quando comunica ou expressa) 
EU FALO: EU EXISTO” (ALVIM, 2010, p. 22, grifo meu)  

 
Deste modo, seguindo o pensamento da Semiótica, o que Alvim enseja é perseguir uma 

dramaturgia, cujos mecanismos de persuasão (fazer crer) sejam capazes de manipular o 
tempo, espaço e construir novas humanidades, por meio do ato da fala das personagens. O que 
se confirma eficiente, visto que a Semiótica considera que um componente determinante do 
processo comunicacional é o fazer crer. 

Por isso, o componente argumentativo adquire um relevo muito grande na teoria. 
Argumentação é qualquer mecanismo pelo qual o enunciador busca persuadir o enunciatário a 
                                                           
1 Em todas as citações de Roberto Alvim buscou-se preservar a estrutura tipográfica que se apresenta em sua 
escrita. 
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aceitar seu discurso, a acolher o simulacro de si mesmo que cria no ato de comunicação. 
(FIORIN, 1995, p. 170)  
    
    
PinokioPinokioPinokioPinokio: compreendendo uma fábula do possível pelo viés semiótico: compreendendo uma fábula do possível pelo viés semiótico: compreendendo uma fábula do possível pelo viés semiótico: compreendendo uma fábula do possível pelo viés semiótico    

 
Conforme aponta o verbete Mimese e diégese do Dicionário de Teatro (2011) 

organizado por Patrice Pavis, desde sua tradição o teatro não conta uma história do ponto de 
vista de um narrador, em sua origem, remontando a concepção de tragédia oferecida por 
Aristóteles na Poética, constitui a mimese de ação e vida. Os fatos relatados não são unificados 
pela consciência do autor que os articularia numa seqüência de episódios; eles são sempre 
transmitidos “no fogo” de uma situação de comunicação tributária do aqui e agora da cena 
(HAMON, 1974, p. 150 in PAVIS, 2011, p. 12) 

E acreditamos que quanto mais o drama estiver revestido de dêixis, mais ele anunciará, 
emanará, em pulsão, a cena. Esse termo, dêixis, provém da lingüística, e: 

 
é uma expressão que assume sentido na situação de enunciação: lugar e momento, 
locutor e ouvinte têm existência apenas em relação à mensagem transmitida. Entre os 
dêiticos, figuram os pronomes pessoais (eu, tu, você), os verbos no presente, os 
advérbios de tempo e lugar, os nomes próprios, assim como todos os recursos mímicos, 
gestuais ou prosódicos para indicar as coordenadas espaço-temporais da situação de 
enunciação (BENVENISTE, 1966, p. 225-285 in verbete DÊIXIS de PAVIS, 2011, p.88) 

  
Partindo dessa teorização é que se pensa em compreender como é tecido o processo de 

instauração do aqui-agora e então-algures da peça Pinokio, proporcionando para o leitor um 
processo criativo de construção de possibilidades de significação para o gênero dramático, que 
desde sua origem, e até os finais do século XIX, foi marcado pelo diálogo intersubjetivo no 
tempo presente, mais especificamente, o drama absoluto, como cristalizou Peter Szondi em 
Teoria do drama moderno de 1954. 

Em uma primeira leitura da peça Pinokio é evidente seu caráter intransitivo, fechado, 
que dialoga com o texto poético, que em uma segunda leitura exige outros mecanismos e 
formas de acomodação. Se quisermos elaborar um enredo para o que estamos lendo, sofremos 
diferentes situações de entrave. Onde? Quando? Por quem? Para que? E o que acontece nesse 
drama.  

O máximo que conseguimos identificar é que o dramaturgo elege o termo figuras para 
denominar personagens, que são respectivamente A MULHER VELHA, O HOMEM VELHO, O 
MENINO, A MULHER DE AZUL, O GRILO FANTANTE e ao final a chegada enigmática e pontual de 
A AGENTE DA LEI. O espaço seria “em um salão vazio” e possíveis cenas/ tempos demarcados 
por três momentos em que aparece perdida em uma folha em branco a mancha tipográfica 
“escuridão”, de forma centralizada. 

Dessas primeiras marcas do texto, o clima que se instaura é de pouca clareza, ou 
melhor, de escuridão. Tanto no título da peça (Pinokio) quanto no nome de algumas figuras, 
somos remetidos à obra As aventuras de Pinóquio (1881) de Carlo Collodi tornando as 
personagens (PINOCCHIO, o velho GEPETO, FADA TURQUESA, GRILO FALANTE) em figuras 
arquetípicas dentro de um contexto arquetípico despersonalizado, potencializado com marcas 
no texto que remetem à Bíblia e seu caráter de força criadora (BAUMGÄTEL, 2012, p. 151), o 
que dialoga e confirma os preceitos de transumano defendidos por Alvim. 

 
transumano é a invenção de desenhos (im)possíveis que propiciam experienciarmos a 
condição humana de outros (e imprevisíveis) modos. é a recusa de uma idéia, surgida no 
renascimento (com ecos da Grécia do século V aC e do ethos cristão do século IV dC) que 
se expandiu (no iluminismo, e paradoxalmente também no romantismo) e vigorou até o 

final do século XX acerca do que seja o humano (e que tem agido como o maior 
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mecanismo de controle jamais concebido); e a criação de outras humanidades, em 
desenhos instáveis que problematizam de modo radical uma idéia hegemônica acerca 

do que seja o sujeito (ALVIM, 2010) 
 

Adentrando no campo semiótico, e retomando o conceito de dêixis, percebe-se a criação 
de neologismos, procedimentos ortográficos (trancadoele) deslizamentos de pronomes (eu-
você) que intensificam os sentidos do texto e acionam sensações por meio da leitura/ fala.  

Como marcas do texto, esses mecanismos internos de agenciamento de sentido 
(FIORIN, 2007, p. 72), ampliam o caráter intransitivo da peça, mas fazem com que o uso extra-
cotidiano dos significantes ative novas possibilidades de sentido, do que o usual. 

Já nas manobras espaços-temporais, verifica-se o uso de debreagens e embreagens, 
que permitem instaurar o aqui-agora da cena, ou imantar no leitor uma fagulha de memória, ou 
a revelação intransitiva de um segredo mais profundo na possível existência destas figuras, ao 
de caráter inaugural. 

A peça inicia-se com a figura do GRILO FALANTE que vai instaurar um olhar objetivo, 
como se fosse uma espécie de narrador, ou mestre de cerimônias, por meio da debreagem 
enunciva. Para ao final com a construção “perguntas?”, colocar o leitor/ espectador no tempo 
do aqui-agora no momento da cena, instalando instantaneamente a meta-teatralidade, por 
meio de uma embreagem ao mesmo tempo, espacial e temporal. 
  

GRILO FALANTEGRILO FALANTEGRILO FALANTEGRILO FALANTE    
no princípio 
um boneco 
 
veioseivasmadeira 
 
do jardim 
a madeira 
e o vento lá fora 
 
só 
o céu 
raízes no céu 
vazio 
e as raízes no céu no ventre as raízes 
do céu 
 
no princípio um 
só 
do jardim um eco 
e a vertigem 
 
perguntas?    
 
(ALVIM, 2010) 

 
Esses procedimentos de manobra do tempo espaço têm a função da anunciar a entrada 

de novas figuras, como por exemplo, quando A MULHER VELHA, O HOMEM VELHO e O MENINO 
vão construindo monólogos articulados tratando o que a princípio seria a constatação de que o 
corpo, com a justaposição dos significantes casa + cela + corpo, seria a prisão da alma, ao final, 
com a contaminação de inúmeros significantes, constatamos que a própria alma e suas 
angustias seriam uma instância limitadora e aprisionadora da condição humana. 

Contudo, a figura MENINO termina seu monólogo com “até agora”, como um anuncio 
para uma possibilidade. Será A MULHER DE AZUL o sujeito atualizador, que no enredo, será o 
meio para o surgimento de uma nova humanidade. 
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O MENINOO MENINOO MENINOO MENINO    
[...] 
porque a casa enfim 
porque a casa finalmente a casa porque 
é o corpo 
celacorpo 
cubículo 
carne lacrada prisão da pele os órgãos algemas 
para sempre e para 
sempre? você pergunta ainda 
mas você pergunta 
de dentro 
como se corpomurocubículo infiltrações tubos víceras cárcere testículos veias e 
um ovário a pele correntes e não há 
saída possível não há casacelacorpo + o tempo 
saída? 
 
o tempo 
e a casa 
e não há 
 
ou não havia 
ou não havia saída 
do corpo do tempo fuga possível nãonão há saída 
ou não havia 
ou não havia 
fuga do corpo saída possível nãonão 
não havia 
fuga saída 
 
até agora 
(ALVIM, 2010) 

 
 Se no drama tradicional as mudanças de cenas, de tempo e espaço são evidenciadas 

em didascálias e rubricas, na sua maioria de forma explícita, em Pinokio a compreensão 
desses signos deve ser perseguida constantemente por meio das marcas apresentadas no 
texto, seja por sutis indicações nas falas das figuras, como em trecho da fala de A MULHER DE 
AZUL termina seu monólogo com o procedimento de embreagem na linha final “isso tudo 
aconteceu ANTES”, nos fazendo inferir que até aquele momento estava-se num tempo anterior 
ao surgimento desse novo ser.  

Se em um primeiro momento as figuras O HOMEM VELHO e A MULHER VELHA estão em 
disjunção a um possível objeto valor filho, visto que o próprio termo “VELHO/ VELHA” remeta a 
infertilidade, e a figura MENINO acione a idéia de paternidade/ maternidade ao proferir 
“papai?” e “mamãe?”, percebe-se a iminência de atualização dessa situação na fala de A 
MULHER VELHA que mais adiante se confirmará, por sutis marcas no texto, a conjunção das 
figuras A MULHER VELHA e HOMEM VELHO ao objeto valor filho, quando encontram A MULHER 
DE AZUL em processo de parto (?) 
 

A MULHER VELHA 
eu então 
sua mãe eu 
mamãeelaeu 
ele seu pai papaiali 
agora 
aqui 
(ALVIM, 2010) 
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Contudo, é com a figura enigmática de A AGENTE DA LEI que o drama (?) se encaminha 
para o final, é com o seu surgimento que aparece a única evidente rubrica do texto que sinaliza 
ações a figura/ personagem, em um processo de caminhada – parada - hesitação que vão ao 
encontro do clímax ou momento chave, que é o encontro da humanidade a essa nova 
possibilidade de existência, esse híbrido entre bio e máquina “o que estava lá tinha haver com 
aço e carne, nervos e motores, expostos” (ALVIM, 2010).  

O dramaturgo para intensificar esse momento, utiliza-se na frase inaugural de A AGENTE 
DA LEI uma embreagem “Um corredor imundo”, deste modo instaura o aqui-agora, para em 
seguida continuar o monólogo com o uso da debreagem enunciativa espaço-temporal, tornando 
a descrição da cena, na instância do eu, em momentos remetendo ao passado recente 
“comecei”, para logo em seguida reimplantar com toda potência o tempo presente “eu podia 
ver agora”. Procedimentos que proporcionam ao leitor participar de uma íntima experiência de 
alteridade.  

Ao final, percebe-se que a prisão não seria o corpo que encarcera a alma, mas a própria 
alma que limita a existência, as múltiplas possibilidades do ser, compreendida na fala de A 
MULHER DE AZUL “por que não era o corpo a prisão/ o corpo? não/ a prisão era a alma ela 
compreende finalmente antes de morrer”. 

Assim, por meio desta análise, não se pretende ser exaustivo, mas sim, realizar um 
exercício, compreender como as marcas do texto, o uso que o dramaturgo faz dos significantes, 
e o modo como as debreagens e embreagens colaboram para construir a peça, e que auxiliam 
para entender como a fábula se configura na dramaturgia de Alvim.  

Percebemos que, diferentemente que um drama tradicional, não é possível destacar a 
presença de atos bem compostos, com uma unicidade ao final. Instauram-se constantemente 
as unidades de tempo e espaço, durante a fala/ emissão das personagens/ figuras, que não 
dialogam, mas tem monólogos que se articulam entre si.  

A potência desta dramaturgia está no modo como o dramaturgo se utiliza dos 
significantes para construir um clima sombrio, de alteridade, mais ao mesmo tempo rico, um 
húmus em que uma possibilidade anfíbia, híbrida, como a própria tecitura denota, se instaura 
como uma possibilidade de libertação ao aprisionamento que a condição existencial do 
corpoalma acarreta ao homem contemporâneo. 

Percebe-se, com a semiótica enriquecendo as formulações sobre a dramaturgia 
contemporânea, que a ação já não se desenvolve no presente absoluto, como uma corrida para 
o desenlace (a catástrofe), mas consiste cada vez mais em um retorno – reflexivo, interrogativo 
– a um drama passado e a uma catástrofe já sempre advinda (SARRAZAC, 2013), atualizados 
no tempo presente, na condição de presença, que é o objetivo maior do teatro na atualidade.  
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Cláudio Marcos Veloso Júnior (UEL) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Com base na Semiótica greimasiana, o presente estudo realizará 
uma análise do percurso narrativo do conto “Felicidade Clandestina”, de 
Clarice Lispector, com a intenção de investigar quais paixões surgem durante 
esse percurso e de que forma essas paixões influenciam na modalização dos 
sujeitos. Para tal intento, o estudo passará por duas fases. A primeira fase será 
dedicada à realização de um levantamento teórico a respeito da Semiótica 
greimasiana. Focaliza-se relatar, nesse momento, o conceito de Paixão e de 
modalização para a Semiótica e como a Semiótica vê ambos os conceitos 
inseridos no processo narrativo. A segunda fase será voltada a abordar como é 
desenvolvido o percurso narrativo desse conto e quais paixões surgem nos 
sujeitos nesse processo. As paixões serão abordadas de forma 
epistemológicas e, com base na epistemologia, será investigado quais 
influências essas paixões operam no sujeito no momento deles serem 
modalizados.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: semiótica greimasiana; paixões; percurso narrativo. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

O presente estudo tem por perspectiva analisar o conto “Felicidade Clandestina”, de 
Clarice Lispector, procurando analisar o percurso narrativo ocorrido nesse conto e evidenciar as 
Paixões presente na protagonista. 

Para tal intento, o estudo utilizará os pressupostos teóricos da Semiótica greimasiana, 
principalmente pela vertente que estuda as Paixões, e se dividirá em dois momentos. O 
primeiro momento é dedicado a fazer um levantamento dos pressupostos teóricos da 
Semiótica greimasiana. Nesse levantamento são abordados o conceito de Paixões, a forma 
com que a Paixões aparecem em uma narrativa, como é desenvolvido o percurso narrativo, 
quais são as partes desse percurso e como funciona os elementos da sintaxe discursiva. 

 As Paixões serão identificadas na narrativa por meio da análise do nível descritivo. As 
Paixões são abordadas de forma epistemológicas e, com base na epistemologia, será 
investigado quais influências essas paixões operam no sujeito no momento deles serem 
modalizados. O uso de dicionário é recorrente nessa pesquisa por tratar de um mecanismo que 
auxilia na identificação de epistemologia.     

  
 
1. Semiótica das Paixões e o percurso narrativo1. Semiótica das Paixões e o percurso narrativo1. Semiótica das Paixões e o percurso narrativo1. Semiótica das Paixões e o percurso narrativo    

 
A Semiótica em sua quarta fase dedica-se a estudar as Paixões. O estudo das Paixões 

deu-se início, como relata Fiorin (2007, p. 10), a partir do momento que a Semiótica reconhece 
a existência de “um componente patêmico a perpassar todas as relações atividades humana” e 
leva em consideração que esse componente está presente nos textos.  
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As Paixões, para a Semiótica, são “estados de alma” (MELLO, 2005, p. 49). Elas são 
caracterizadas por quatro arranjos provisórios de modalidades que se combinam com dois 
arranjos veridictórios. Os quatros arranjos de modalidades são o querer, dever, saber e poder. 
Os dois veridictórios são o ser e o fazer. Mello (2005, p. 49) ressalta que “as paixões podem ser 
definidas como modalizações do ser dos sujeitos de estados narrativos, que, no nível discursivo, 
aparecem concretizadas por lexemas”.  

As paixões são distinguidas em dois tipos: simples e complexas. As paixões simples 
“são derivados do arranjo modal oriundo da relação entre sujeito e objeto. Já as paixões 
complexas são aquelas derivadas de toda uma organização narrativa patêmica anterior” 
(MELLO, 2005, p. 52). Outro aspecto da Paixão é que essa pode aparecer no texto de duas 
formas, como chama atenção Fiorin (2007, p. 11-12) utilizando como base a exposição 
realizada por Greimas (1983, p. 246). As duas formas tratam-se de “discurso apaixonado” e de 
“discurso da paixão”. O discurso apaixonado está presente na enunciação, “quando dos 
elementos linguísticos depreende-se um tom passional presente no próprio ato de tecer o texto” 
(FIORIN, 2007, p. 11), enquanto que o discurso da paixão está presente no enunciado no 
momento em que a Paixão é mencionada ou representada. 

A Semiótica também prevê que em todo texto narrativo há um percurso canônico. Fiorin 
(2013, p.29) expõe que esse percurso “compreende em quatro fases: a manipulação, a 
competência, a performance e a sanção”. A fase da manipulação ocorre quando “um sujeito 
age sobre outro para leva-lo a querer e/ou dever fazer alguma coisa” (FIORIN, 2013, p. 29). A 
segunda fase acontece que “o sujeito que vai realizar a transformação central da narrativa é 
dotado de um saber e/ou poder fazer” (FIORIN, 2013, p. 30).  O teórico complementa que cada 
um desses dois elementos pode aparecer, no nível discursivo, sob as mais variadas formas. 
Sobre a performance, essa é “a fase em que se dá a transformação – mudança central de um 
estado a outro – central da narrativa”. A última fase, a sanção, ocorre a “constatação de que a 
performance se realizou e, por conseguinte, o reconhecimento do sujeito que operou a 
transformação. Eventualmente, nessa fase, distribuem-se prêmios e castigos” (FIORIN, 2013, p. 
31).  

Em relação ao nível discursivo, há um elemento que recebe o nome de enunciação. A 
enunciação “é o ato de produção do discurso, é uma instância pressuposta pelo enunciador” 
(FIORIN, 2013, p. 55). Na sintaxe discursiva duas formas de debreagem: debreagem 
enunciativa e debreagem enuncivas As duas debreagens são projetado em uma pessoa, um 
tempo e um espaço. Fiorin (2013, p. 59) explicando a diferença das duas: 

 
A debreagem enunciativa projeta, pois, no enunciado eu-aqui-agora da enunciação, ou 
seja, instala no interior do enunciado os actantes enuncativo – eu/tu -, os espaços 
enunciativos  - aqui, aí, etc. – e os tempos enunciativos –presente, pretérito perfeito 1, 
futuro do presente -. A debreagem enuncia constrói-se com o ele, o alhures e o então, o 
que significa que, nesse caso, ocultam-se os actantes, os espações e os tempos da 
enunciação; O é então construído com o actantes do enunciado – terceira pessoa -,os 
espaços do enunciado – aqueles que não estão relacionado ao aqui – e os tempos do 
enunciado – pretérito perfeito 2, pretérito imperfeito, pretérito mais-que-perfeito, futuro 
do pretérito ou presente do futuro, futuro anterior e futuro do futuro.  

 
 

2. As Paixões em busca do objeto desejado2. As Paixões em busca do objeto desejado2. As Paixões em busca do objeto desejado2. As Paixões em busca do objeto desejado    
 

O conto “Felicidade Clandestina” apresenta a relação conflituosa de duas personagens. 
As duas personagens não são nomeadas na narrativa. Uma dessas personagens ocupa o papel 
de narrador e protagonista. A relação ocorre, mesmo com o conflito, devido a um objeto que é 
do interesse de ambas. 
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No plano discursivo, é possível evidenciar que há uma relação de interesse por parte da 
protagonista com essa outra personagem. Por a protagonista ter um fascínio por livros, o 
interesse se baseia no fato do pai dessa personagem possuir uma livraria. 

  
Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. 
Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatada. Como se não 
bastasse, enchia os dois bolsos da blusa, por cima do busto, com balas. Mas possuía o 
que qualquer criança devorada de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. 
(LISPECTOR, 1998, p. 9) 

 
O uso do “mas” remete a uma controversa entre dois aspectos, sendo um dos aspectos 

com valor positivo enquanto o outro negativo. O aspecto com valor negativo se estabelece no 
enunciado antes de ser usado o “mas” e se refere às características físicas da personagem. O 
aspecto positivo se configura após o uso da conjunção ao ser enunciado que o pai da outra 
personagem possui uma livraria.  

Quem produz o enunciado é a protagonista. Evidencia-se, assim, que as características 
físicas da outra personagem não a agradam. O uso de “Como se não bastasse” (LISPECTOR, 
1998, p.9) reflete uma falta de tolerância por parte da protagonista com as atitudes tomadas 
pela outra personagem. Ao se enunciar “Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda 
éramos achatada” (LISPECTOR, 1998, p. 9) configura uma diferença entre essa personagem e 
as demais. O uso de pronomes femininos sugere que se trata de um indivíduo do sexo feminino 
e ao ser utilizado no discurso “criança”, coloca-se que ambas as personagens são crianças.  

O fato de o pai possuir uma livraria torna a personagem um sujeito modalizador a 
protagonista poder ter livros. A protagonista, tendo ciência disso, opta por manter contato com 
essa menina, visto que ela está em um estado de querer ter e não poder ter livros. Além disso, 
a protagonista está em um estado de expectativa em receber livros dessa outra menina. A 
expectativa não foi concretizada: 

 
Pouco aproveitava. E nós menos ainda: até para aniversário, em vez de pelo menos um 
livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão-postal da loja do pai. Ainda por 
cima era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do 
que vistas, Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como ‘data natalícia’ e 
‘saudades’. 

 
Cria-se, assim, uma Paixão de aversão da protagonista pela menina. Etimologicamente, 

a aversão, de acordo com o dicionário on-line Aurélio, trata-se do sentimento de ter “grande 
repugnância; desgosto, antipatia” por alguém. A aversão faz com que a protagonista crie 
discursos que denigrem a imagem dessa outra e  a compare com a outra menina. A intenção 
desses discursos é de diminuir o valor da personagem, dar a ela um grau de inferioridade. Isso 
ocorre a ponto da protagonista procurar demonstrar sua superioridade em relação a menina: 

  
Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com 
barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente 
bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o 
seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me 
submetia: continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia (LISPECTOR, 
1998, p. 9). 

 
Nesse caso, a superioridade está relacionada a aparência física e existe, inserido nesse 

contexto, a criação de um simulacro em que a protagonista acredita que a personagem tem 
ódio dela devido sua aparência física. Pela proliferação de discurso focando aparência física, 
constata-se que a aversão não ocorre apenas pela menina não ceder livro a protagonista, mas 
também pela aparência física dessa personagem, que no caso foge ao padrão estabelecido 
pela protagonista. Ao enunciar “chupando balas com barulho” evidencia que a aversão também 
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se refere aos atos dessa personagem. Fica evidente, então, que a protagonista é 
preconceituosa, pois leva em consideração a aparência física de um indivíduo para criar um 
parecer sobre essa pessoa e busca, com base nisso, mostrar superioridade a uma outra. 

 Durante a narrativa, a protagonista descobre que a personagem possui o livro As 
reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. O livro de Lobato torna-se o objeto de valor para a 
protagonista. Ela cria uma Paixão de fascínio por esse livro. A fascinação é a “atração 
irresistível” (AURÉLIO). A protagonista possui atração pelo objeto e essa atração é de forma 
com que ela não se vê sem. O desejo é tão forte em ter esse livro a ponto da protagonista 
considera-lo como determinante para a manutenção de sua vida. Na visão da protagonista, 
esse objeto é irresistível: 

 
Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se vivendo com ele, comendo-o, 
dormindo-o. E completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela 
sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria (LISPECTOR, 1998, p. 10). 

 
Como a protagonista não possui esse objeto e quer tê-lo, ela está em estado em 

disjunção com esse objeto. Uma das formas para ela poder ter esse objeto é por meio do 
indivíduo que ela tem aversão. Com isso, mesmo com essa aversão, a protagonista escolhe 
manter contato com a outra personagem justamente por, ao ter a relação com ela, surge a 
possibilidade de sair do estado de disjunção e obter a ter o objeto de valor. Esse fato reitera que 
a relação entre as duas é de interesse próprio. A protagonista não tem interesse nenhum pela 
outra personagem, mas sim no que ela pode oferecer.  

No enunciado, é evidenciado que a menina oferece o empréstimo desse livro. Cria-se, 
assim, um acordo fiduciário entre as duas personagens. Observa-se que esse acordo não é 
respeitado pela parte da menina que possui o objeto de valor, frustrando a personagem que 
queria obter esse objeto: 

 
No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado 
como eu, e sim numa casa. Não me mandou. Olhando bem para meus olhos, disse-me 
que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para 
buscá-la (LISPECTOR, 1998, p. 10). 

 
É possível notar, novamente, uma comparação feita pela protagonista em relação a ela 

com a outra menina. Ao comparar a projeção das casas de ambas, denota uma intenção da 
protagonista em evidenciar que a da outra personagem é diferenciado a sua.  Analisando a 
enunciação, constata-se aqui que o enunciador procura fazer uma comparação social entre as 
duas personagens. Ao citar que “Ela não morava num sobrado como eu” (LISPECTOR, 1998, p. 
10), está querendo ressaltar que ela possui uma condição social mais favorável que a outra 
personagem.     

Em relação ao acordo fiduciário, após ser quebrar, a personagem que possui o objeto de 
valor impõe o estabelecimento de outro acordo fiduciário. Esse processo de quebrar um acordo 
e estabelecer outro ocorreu por diversas vezes. A narrativa não enuncia a quantidade de vezes 
que isso ocorreu: 

 
E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, 
enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que 
ela me escolhera para eu sofrer, às vezes adivinho (LISPECTOR, 1998, p. 11). 

 
 Há, nesse aspecto, uma manipulação de sedução por parte personagem. Fiorin (2013, 
p.30) afirma que a manipulação por sedução ocorre quando o manipulador leva a fazer uma 
manifestação de juízo positivo sobre a competência do manipulado. Por ter o objeto valor, a 
menina manifesta um juízo a outra que essa possui a competência de poder ter o objeto 
desejado.  
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Essa outra deixa-se ser manipulada, causando assim uma submissão por parte da 
protagonista com essa menina. O desejo de ter o objeto valor faz com que ela seja subornada a 
aceitar esse contrato, mesmo tendo ciência que não será respeitado. Nesse aspecto, o querer 
ter o objeto prevalece ao querer não ter. Isso faz com que a protagonista esteja em um estado 
de inferioridade a outra personagem, visto que ela é submetida a aceitar as regras impostas 
pela outras.  

Cria-se, nesse contexto, na personagem a Paixão da aflição. A aflição é “estado do 
ânimo perturbado por causa que o atormenta” (AURÉLIO). A personagem estava animada em 
acreditar poder ter o livro, entretanto esse ânimo é perturbado com a negativa de outra 
personagem. Com a decisão de manter o simulacro de que obterá o que deseja, a aflição 
perdurará até o ponto de ficar exposta de forma física, o que denota um caráter negativo dessa 
Paixão: 

 
Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia seque. Às vezes ela 
dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo 
que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se 
cavando sob os meus olhos espantados (LISPECTOR, 1998, p. 11). 

 
A criação discursos demonstrando um estado de superioridade remete a uma tentativa 

da protagonista em mascarar o estado de submissão dela com a outra personagem. Há nisso 
um conflito de poder. Ambas as personagens disputam procurar estar em um estado de 
superioridade a outra. A protagonista procura estar superior por meio do discurso, enquanto 
que a outra personagem expõe sua superioridade em ter um objeto e não cede-lo.   

Após diversas tentativas de obter o objeto desejado. A mudança de estado de disjunção 
para o estado de conjunção ocorre devido a interversão de um outro personagem. Esse outro 
personagem trata-se da mãe da menina que tem o livro. Ao ter ciência que a filha oferece o 
livro a outra menina e não cumpre o acordo de emprestar o livro, a mãe dessa menina intervém 
e cede o objeto desejado a protagonista: 

  
E o pior para essa mulher não do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da 
filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio: a potência de perversidade de sua filha 
desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi 
então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar 
o livro agora mesmo. E para mim: “E você fica com o livro por quanto tempo quiser” 
(LISPECTOR, 1998, p. 11). 

  
 Analisando essa enunciação, depara-se com o fato de a mãe não enunciar que ficou 
horrorizada com a atitude da filha, é a protagonista que supõe isso. Ao afirmar que a mãe 
espiava, é utilizado uma debreagem enunciva por o verbo estar conjugado no pretérito 
imperfeito. A debreagem é utilizada como forma de expressar que essa ação é durativo, ou 
seja, que já ocorre por um longo período.  

Entretanto, assim como o fato da mãe ficar horrorizada, são presunções por parte do 
narrador protagonista. Não há algo que concreto que realmente comprove essas afirmações. 
Esse ponto de vista exposto pelo enunciador pode ser uma tentativa de manipulação a fazer o 
enunciatário a aceitar seu ponto de vista e inserir em si a mesma ideologia do enunciador. 

Dentro desse discurso, há uma hipérbole sobre o ato da outra personagem: “a potência 
de perversidade de sua filha desconhecida” (LISPECTOR, p.1998, p.11). A utilização dessa 
hipérbole é com a intenção de aumentar o ato feito pela outra personagem e ratificar um 
caráter negativo para esse ato. 

Referente a mãe da personagem que possui o livro, essa é o verdadeiro sujeito 
modalizador a protagonista poder ter o objeto. Enquanto que o sujeito modalizador era menina, 
a competência não era possível. A protagonista continuava a estar modalizada em querer ter e 
não poder ter. A partir do momento que o sujeito modalizador é a mãe, a protagonista passa a 
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ser um sujeito competente. A mãe permite com que a protagonista modalize-se pelo poder ter. 
Acontece, assim, a performance: 

  
Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. Acho 
que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando 
bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra 
o peito (LISPECTOR, 1998, p. 12). 

 
 Outro aspecto da enunciação que pode ser observado é que o enunciador procura 
apagar o discurso da menina que possui o livro. A narradora protagonista não cita os dizeres da 
outra personagem. Por meio do uso da terceira pessoa, ela relata com seus próprios dizeres o 
que supostamente a outra menina disse. Em relação a mãe dessa menina, a protagonista 
procura explicitar os mesmo dizeres que foi pronunciado por essa outra personagem. Tanto que 
para isso, a protagonista utiliza aspas para expor o que a mãe disse.  

Há evidente nesse fato um desprezo por parte da protagonista em relação ao que a 
outra menina tem a enunciar e uma valorização a mãe da outra personagem. O desprezo ocorre 
pela própria aversão e pelo estado de inferioridade que ela procura, constantemente, reverter. A 
valorização da mãe se dá por ela ser o sujeito modalizador. É a mãe que ira quebrar o estado de 
disjunção e de submissão entre a protagonista e a outra menina.   

O apagamento do discurso da outra personagem impede que o enunciatário tenha 
contato com o ponto de vista dela. O enunciatário só tem contato com o que a protagonista diz 
e, dessa forma, pode ser levado a ter um juízo a respeito da outra personagem influenciado 
pela protagonista. Constata-se, nesse contexto, uma manipulação por enunciador em inserir um 
valor ao enunciatário. Em outras palavras, a narradora protagonista procura fazer com que 
aquele que entrar em contato com seu relato concorde com ela.  

Após a performance, dá-se início a sanção. A protagonista toma ciência de que possui 
objeto desejado. Com isso, ela se torna um sujeito realizado por passar do estado de disjunção 
para o estado de conjunção: 

 
Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto 
de o ter. Horas depois abro-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui 
passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia 
onde guardara o livro, achava-o, abria por alguns instante. Criava as mais falsas 
dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria 
ser clandestina para mim (LISPECTOR, 1998, p. 12)  

 
    Na enunciação, há o discurso da Paixão de felicidade. Entretanto, a personagem não 
apresenta realmente a Paixão da felicidade. A felicidade, de acordo com o Dicionário Aurélio, 
relaciona-se ao bom êxito. Por ter bom êxito em conquistar o objeto desejado é que a 
protagonista considera que está em um estado de alma de felicidade. Entretanto, deve-se 
considerar que a felicidade possui um aspecto durativo. A protagonista mesmo que crie um 
simulacro de que ela possui o livro para sempre: “E você fica com o livro por quanto tempo 
quiser. – Entendem? Valia mais do que me dar o livro” (LISPECTOR, 1998, p.11), esse objeto é 
fruto de um empréstimo. Com isso, em certo momento, esse objeto deve ser devolvido ao seu 
dono.  
 A Paixão presente na protagonista durante a sanção é a satisfação. A satisfação trata-se 
da “alegria; contentamento; prazer.” (AURÉLIO). A protagonista apresenta prazer, alegria e 
contentamento em poder ter o objeto desejado. A satisfação pode ser considerada uma Paixão 
com teor positivo, pois é modalizado pelo poder ter, querer ter e, por estar na sanção, pelo 
saber poder ter. 

O termo clandestino, para o dicionário Aurélio, refere-se a algo “feito sem as 
formalidades legais, e até evitando-a”. O uso da expressão, que dará título ao conto, felicidade 
clandestina faz alusão ao fato da protagonista obtêm o objeto desejado mediante a um ato que 
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irá contrariar a dona do objeto. A protagonista não utiliza o meio formal de possuir o objeto. 
Não há um acordo entre o sujeito que deseja objeto com a que possui o objeto. A dona do 
objeto não tem interesse em ceder, mas se vê forçada a ceder devido a relação de poder que a 
mãe possui sobre ela. 
 
   
3. Conclusão 
 
 Após fazer o levantamento das Paixões em “Felicidade Clandestina”, de Clarice 
Lispector, observa-se que as Paixões se modificam durante o percurso narrativo. Em cada 
estado da personagem é apresentado uma diferente Paixão. Enquanto, a personagem está em 
um estado de disforia com seu objeto desejado, a Paixão apresentada é de caráter negativo, a 
partir do momento que essa possui o objeto, a Paixão apresenta um caráter positivo.  

Verificou-se também que as Paixões podem ter como referente outro indivíduo e o 
objeto desejado. O relacionamento com outra pessoa pode suscitar paixões no individuo e o 
objeto desejado pode alterar o estado de alma.  

 Constatou-se também o fato de o sujeito modalizador pode-se alterar durante a 
narrativa. É possível de que início o sujeito modalizador seja um e durante a narrativa essa 
função passe outro. Conclui-se nesse fato que é possível haver, em uma narrativa, falsos 
sujeitos modalizadores. Esses sujeitos, por meio de discursos, podem manipular a crer que eles 
são esses tipos de sujeito, no entanto esses só parecem ser e o sujeito manipulado é 
manipulado a crer que eles são.   

Por meio da análise na enunciação, caracterizou-se que a manipulação está presente no 
percurso narrativo não apenas na relação entre os personagens, mas também na relação entre 
enunciador e enunciatário. O enunciador tem a capacidade de utilizar mecanismos em seus 
discursos que influenciam o enunciatário a concordar com seus pontos de vista.  
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Sidinei Eduardo Batista (UEL) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: O estudo das paixões tornou-se, nas últimas décadas, ponto 
destacado nos estudos da Semiótica. Nesse sentido, este estudo passou a 
interessar-se pelo que ele define como estados de alma do sujeito; portanto 
pelo estudo das emoções humana. Contudo, definiu-se, em Semiótica, a 
paixão como um arranjo de elementos linguísticos, vez que essa paixão é vista 
como uma construção textual, ou uma paixão representada. Com essa 
proposta, a Semiótica, tornou-se um método analítico dos mais eficazes para a 
abordagem do texto literário, e para os Estudos Literários. Partindo dos 
pressupostos da Semiótica das Paixões, o objetivo deste trabalho é apresentar 
uma leitura para o romance de Moacir Japiassu, A Santa do Cabaré, cordel 
Pós-moderno de Amor e Morte. Pretendemos, assim, observar como é 
construído o percurso trágico da personagem Ladislau Cardoso na obra.  Para 
tanto, focaremos no embate entre Cidadão X Estado, portanto nas relações de 
poder, que ocorrem entre Ladislau e o “povo” da Cidade de Belo Jardim. De 
modo objetivo, pretendemos apontar algumas das paixões que alteram a 
psique da personagem, levando-o a uma nova condição social e identitária. A 
partir disso, acreditamos ser possível refletir sobre as formas de 
representações do poder na Literatura brasileira. Ao transcorrer esse caminho, 
pretendemos fazer alguns apontamentos a respeito do modo como o 
enunciador cria elementos que tornam o sanguinário cangaceiro Ladislau 
Cardoso em figura simpática ao enunciatário.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: semiótica das paixões; enunciador e discurso; romance pós-
moderno. 

 
 
1. 1. 1. 1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
((((AAAAlgumaslgumaslgumaslgumas justificativas, pressupostos te justificativas, pressupostos te justificativas, pressupostos te justificativas, pressupostos teóricosóricosóricosóricos e o romance) e o romance) e o romance) e o romance)    
 

Este artigo pretende ser o primeiro de uma série sobre a Semiótica e sua relação com 
os Estudos Literários. Isso decorre do nosso projeto de doutorado, que se inicia, e tem como um 
de seus objetivos discutir a literatura pós-moderna brasileira e a formação do Cânone Literário 
Ocidental. Não menos importante, nesse intento, é observar como se dão as relações de poder 
e a constituição da identidade do sujeito pós-moderno. Para este artigo, especificamente, 
entretanto, nos ateremos somente ao modo como o enunciador é responsável pela constituição 
das personagens, e de como ele é capaz de tornar-se advogado ou inquisidor, dentro de uma 
determinada história. Neste trabalho nos deteremos no modo como o enunciador trabalha a 
personagem Ladislau Cardoso, tornando-o uma vítima das desgraças sociais.  

O mecanismo, utilizado para a criação dos efeitos citados, ocorre no leito da enunciação 
pela utilização da debreagem ou da embreagem. Sobre isso, Bertand (2003, p. 89), afirma que 
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Greimas tomou emprestado de Roman Jakobson o conceito de shifter, que se traduz por 
embreante, e designa para o linguista russo, “as unidades gramaticais cuja significação não 
pode ser definida fora de uma referência à mensagem” e que só podem ser interpretadas em 
relação à própria enunciação. O embreante, segundo Bertrad, pode ser percebido desde as 
marcas da primeira e segunda pessoa até os sinais indiretos, como grifos no texto, que 
manifestam a presença do sujeito da fala. 

Debreagem para a Semiótica é um conceito que se divide em duas partes 
complementares: a debreagem e embreagem. Desse modo, segundo Bertrans (2003, p. 90), 
“podemos assim representar o fenômeno enunciativo, considerando, de início, o espaço 
antepredicativo” onde o discurso se forma. Continua Bertrans: 

 
O enunciador, no acontecimento da linguagem, projeta para fora de si categorias 
semânticas que vão instalar o universo do sentido. Essa operação consiste em uma 
separação, uma cisão, uma pequena “esquizia” ao mesmo tempo criadora, por um lado, 
das representações actanciais, espaciais e temporais do enunciado e, por outro, do 
sujeito, do lugar e do tempo da enunciação. Tudo começa, assim, com a ejeção das 
categorias básicas que servem de suporte para o enunciado: é o mecanismo da 
debragem. 

 
Portanto, podemos afirmar que, por meio da debreagem, o enunciante cria elementos 

com sentidos diferentes do que ele é fora da linguagem. Ou seja, como afirma Bertans, (idem) 
“esse enunciante projeta no enunciado um não-eu (debreagem actancial), um não-lugar 
(debragem espacial) e um não-agora  (debragem temporal), separados do eu-aqui-agora”. Essa 
constituição fundamenta a sua inerência de si mesmo. Seria desse modo, portanto, nas 
palavras do teórico, a debreagem “a condição primeira para que se manifeste o discurso 
sensato e partilhável”. (2003, p. 90). Pois, a partir da debreagem, há a possibilidade de 
estabelecer e objetivar o universo do “ele” (quando se refere à pessoa) e do “lá” (quando se 
refere a lugar). 

Por sua vez, a embreagem surge do espectro da debreagem. Esta é constituída pelo 
sujeito enunciador que retoma a enunciação e a realiza. Esse mecanismo é a responsável por 
instalar a primeira pessoa no discurso. Ela se constitui, desse modo, para que o sujeito da fala 
enuncie as categorias dêiticas que designam o “eu”, o “aqui” e o “agora”. De acordo com 
Bertrans (2003, p.910), “sua função é manifestar e recobrir o lugar imaginário da enunciação 
por meio dos simulacros de presença, que são eu, aqui e agora”. Assim, percebemos que essas 
categorias se estabelecem por sua oposição às categorias debreadas. “Eu” só pode ser 
compreendido pelo universo do “ele”. (idem) 

Pela explicação dos mecanismos de debreagem e embreagem, justificamos o nosso 
interesse pela Semiótica com o intuito de analisar o texto literário, sobretudo pela obra 
romanesca do escritor paraibano Moacir Japiassu. Isso porque, ao constituirmos os romances 
de Japiassu, podemos discutir as postulações que inscrevem o sujeito pós-moderno como 
resultante da condição do indivíduo que é formado cada vez mais a partir da interação social e 
não de uma essência que permanece. A identidade se transforma historicamente, ela está mais 
ligada ao social do que ao natural. Na verdade, a identidade não é mais um preenchimento 
entre o público e o pessoal, mas passou a ser formada cada vez mais fluidamente dependendo 
de como o sujeito é confrontado no mundo social pelas condições socioculturais.  

A questão da crise de identidade do mundo pós-moderno está ligada ao processo de 
modificação da compreensão do sujeito na modernidade, pois é justamente nesse contexto de 
rápidas e de constantes mudanças, características das sociedades modernas, que as 
identidades se tornam mais diversificadas. 

É justamente esse sujeito, nas palavras de Bauman, que não tem mais uma identidade 
sólida, seja natural ou social, que será objeto de reflexão no contexto da modernidade tardia, 
pois este, cada vez mais pelo processo de globalização, pode assumir não apenas uma, mas 
várias identidades ou uma rede de conexões, que, muitas vezes, parecem até contraditórias. 
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“Se os compromissos, incluindo aqueles em relação a uma identidade particular, são 
‘insignificantes’ (...), você tende a trocar uma identidade, escolhida de uma vez para sempre, 
por uma rede de conexões”. (BAUMAN, 2006, p. 37). Ao tomarmos os elementos do romance A 
Santa do Cabaré, podemos ilustrar o que expusemos nos parágrafos anteriores. Dizemos 
elementos, pois essa tendência se localiza, também, nas instituições representadas no texto de 
Japiassu.  

Adotar a Semiótica como método analítico para o nosso projeto, nos proporciona à 
oportunidade de nos debruçar inclusive na figura do escritor Moacir Japiassu. Para a Teoria da 
Literatura a morte do autor foi decretada há quase um século. Entretanto, por essa perspectiva 
de trabalho, tomamos o autor como usuário individual da língua, que ao fazê-lo constitui (ou é 
constituído) um enunciador que se concretiza diante dos leitores (ou o enunciatário). Denis 
Bertrans, (2003) ao ler Greimas, afirma ficar impressionado pelo modo como a obra deste se 
preocupa como a questão do uso que atravessa de ponta a ponta, desde a Semântica 
Estrutural. Sobre esse aspecto da obra de Greimas, Bertrans destaca: 

 
“O caráter idioletal dos textos individuais não nos permite esquecer o aspecto 
eminentemente social da comunicação humana” (p.125), até a Semiótica das Paixões, 
onde a experiência individual da paixão está relacionada com as “taxionomias 
passionais” selecionadas pelas culturas (p. 79-80), depositadas no léxico da língua, 
estruturadas e valorizadas pelos discursos, especialmente os literários. (BERTRANS, 
2003, p. 85). 

 
 

2. 2. 2. 2. Semiótica dSemiótica dSemiótica dSemiótica das Paixões as Paixões as Paixões as Paixões ((((BBBBreve inventárioreve inventárioreve inventárioreve inventário epistemológico epistemológico epistemológico epistemológico))))    
    

As emoções humanas figuram entre os interesses da filosofia e da ciência desde o 
amanhecer delas. Entretanto, esse assunto não era visto como algo benéfico. Fiorin afirma que 
o estudo das paixões “aparece no estudo do páthos do auditório, no segundo livro na Retórica 
de Aristóteles” (2007, p.9).  

 
Os antigos viam a paixão (páthos) como uma morbus animi e, por conseguinte, como 
patologia. A paixão opunha-se à lógica: aquela que subsumia a loucura, a morte, a 
obscuridade, o caos, a desarmonia, enquanto esta abarcava o que era da ordem da 
razão, da vida, da claridade, dos cosmos, da harmonia. (FIORIN, 2007, p. 9). 

 
Ainda de acordo como Fiorin (idem) essa maneira de considerar os estados passionais 

começa mudar no século XVIII, quando se passa a admitir a paixão como a força motriz que 
impele o homem à ação e o que o conduz às grandes coisas. 

O professor Luiz Carlos Migliozzi de Mello ensina que, em seu princípio, entre as décadas 
de 60 e 70 do século passado, a Semiótica contentava-se com a análise da estrutura da 
narrativa, a chamada sintaxe da ação. Este período é chamado de Primeira Fase da Semiótica. 
Na Segunda Fase, a Semiótica passa a trabalhar com os programas narrativos que modalizam 
o sujeito para a ação; conhecida como sintaxe da ação. Na Terceira Fase, a atenção da 
Semiótica está voltada para a relação entre sujeito e objeto, neste período a preocupação é 
centrada sobre a existência modal do ser. A quarta fase caracteriza-se pelo interesse, da 
Semiótica, nos valores atribuídos pelo sujeito no objeto. A partir disso, é possível determinar 
“certos estados de alma: é quando nascem os estudos sobre as paixões”. (MELLO, 2004, p 123-
142).  

Fiorin garante que a Semiótica ao reconhecer que há um componente passional que 
perpassa todas as relações e atividades humanas, “que ele é o que move a ação humana e que 
a enunciação discursiviza a subjetividade”, Fiorin afirma, então, que a Semiótica “mostra que as 
paixões estão sempre presentes nos textos mas não faz um estudo dos caracteres e dos 
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temperamentos”. (FIORIN, 2007, p. 10). Antes disso, considera que os efeitos afetivos do 
discurso resultam da modalização do sujeito de estado.  

Definiu-se, em Semiótica, a paixão como um arranjo de elementos linguísticos, vez que 
essa paixão é vista como uma construção textual, ou uma paixão representada. Desse modo, 
como gosta de dizer Fiorin, é uma paixão de papel. Assim sendo, a Semiótica debruça-se sobre 
a história modal do sujeito de estado. Nessa perspectiva, “podemos estudar textos narrativos 
calcados sobre um processo de construção e transformação do ser do sujeito e não apenas do 
seu fazer”.  (FIORIN, 2007, p. 10). Fiorin afirma que são quatro as modalidades básicas de 
modalização: querer, dever, saber e poder. Acrescenta-se a elas as modalidades veredictórias 
que resultariam de um jogo entre o ser e o parecer. Assim sendo, “as paixões são efeitos de 
sentido das compatibilidades e incompatibilidades modais que modificam o sujeito de 
estado”.(idem) 

Fiorin (p. 10, 2007) cita Greimas que, ao terminar seu texto sobre a análise das paixões, 
diz que há uma diferença entre discurso apaixonado e discurso da paixão. Fiorin conclui que: 
“Pode-se tomar essa distinção para dizer que a Semiótica estuda as paixões manifestadas na 
enunciação e enunciado”. Na enunciação, o discurso apaixonado se configura quando os 
elementos linguísticos emanam de um tom passional inerente no aproprio ato de tecer o texto. 
No enunciado, a paixão configura-se pela sua menção ou representação. Na primeira situação, 
a paixão é abordada a partir da definição do lexema. “A paixão representada é aquela 
figurativizada pelas ações dos seres humanos nos discursos que simulam o mundo ou pelos 
atos individuais numa situação tomada sub specie, ou seja, como texto”. (idem, p. 12) 

 Essas paixões podem ser simples ou complexas. As primeiras seriam efeito de sentido 
de uma única relação modal do sujeito com o objeto.  Por sua vez, as complexas são 
resultantes do enlace de vários percursos passionais. Essa definição é descrita por Fiorin em 
menção a Greimas. (GREIMAS, 1983, p. 255 apud FIORIN, p. 12, 2007). 

Ao falar sobre os estados de alma de sujeito, e ao relembrar o objetivo deste artigo, 
mencionamos mais uma vez Mello (2007) que descreve as paixões como sendo consequências 
da busca dos sujeitos em torno de um objeto-valor. 

 
Paixões são “estados de alma”, e a literatura sobre o assunto mostra que um “estado 
das coisas” leva a um “estado de alma”. Assim, se a Semiótica estuda a busca do sujeito 
por “objetos-valores”, pode-se dizer que os “estados de alma” aparecem, porque esses 
sujeitos, tentando entrar em conjunção com seus “objetos-valores”, criam conflitos, 
polêmicas entre si ou, então estabelecem entre si “situações de cumplicidade”, “de 
benevolência”. (MELLO, p. 13, 2007). 

 
Poderíamos, a partir de então, citar Ladislau Cardoso, personagem do romance que 

tomamos por objeto, e afirmar que ele é um sujeito obstinado. “O obstinado defini-se como um 
querer e um não poder ser. O obstinado é aquele que quer, apesar da impossibilidade evidente, 
enquanto o dócil limita-se a desejar o que é possível”. (FONTANILLE, p.182, 1995  apud FIORIN, 
p.10, 2007). Nesse ponto, acreditamos ser interessante passar a leitura d’A Santa do Cabaré e 
observar em que nível se concretizam os aspectos citados nesse tópico do trabalho. 

 
 

3.3.3.3.    Nas tramas do eNas tramas do eNas tramas do eNas tramas do enredonredonredonredo: : : : A SantaA SantaA SantaA Santa do Japiassu do Japiassu do Japiassu do Japiassu    
    

 A Santa do Cabaré, de Moacir Japiassu, narra a saga ocorrida na cidade de Belo Jardim, 
no interior do Pernambuco; onde Ladislau Cardoso depois de tentar muitos meios de ganhar a 
vida, e frustrado pelos sonhos não realizados, entra em choque com a sociedade. Foge das 
amarras sociais e embrenha-se pela caatinga, assumindo a identidade de cangaceiro, 
espalhando terror e morte por seu caminho. As autoridades de Belo Jardim, em busca de 
solucionar os problemas causados pelo criminoso, arquitetam o plano de enviar Vanda, uma 
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jovem prostituta que atende no Cabaré de Sinhá Odete, para servir de isca e favorecer a 
eliminação do problema que se tornara o ex-protegido do prefeito Sizenando Coelho.   

Nesse enredo, as atitudes subversivas de Ladislau provocam as reações da sociedade, 
de modo que se estabelece a tensão entre o indivíduo e a sociedade, o que marcará o romance 
também na constituição de outros elementos. O espaço discursivo no qual é circunscrito o 
enredo, aqui estudado, é o espaço urbano entalhado no sertão nordestino.  

Na história narrada, temos personagens que assumem mais de uma identidade, e pode 
ser que essas identidades se coloquem em choque em determinadas passagens. No caso da 
personagem Vanda/Isaura, esse desarranjo a conduz ao suicídio. Contudo, no romance, 
personagem alguma pode ser classificada como um sujeito cartesiano. Os espaços/instituições 
não são representados como portadores de uma única identidade: pensão-cabaré, padaria-
confeitaria-bar etc. 

 As personagens do romance, ou pelo menos algumas delas, são exemplos claros de 
como a esperança ou a culpa as movem para seus fins trágicos, por assim dizer. Ladislau 
Cardoso, por exemplo, no momento em que perde as esperanças nas promessas da sociedade, 
as quais são feitas por intermédio do prefeito-médico-advogado Sizenando Coelho, atinge as 
raias da loucura, o que o move às ações revoltosas que o conduzem ao fim trágico. O próprio 
Sizenando Coelho esperava ser nomeado por Getúlio Vargas para um cargo que o levasse a um 
status político de maior prestígio. 

O romance é composto por sessenta e quatro capítulos curtos, independentes uns dos 
outros e divididos em quatro partes. Trata-se de uma característica que torna a leitura mais 
dinâmica, aproximando-se muito dos folhetins românticos do início do século XIX.  

Nesses capítulos, temos uma infinidade de personagens/personalidades que se 
confrontam, em determinados momentos, sem saber o que os move. Conspiração política, 
religiosa, vaidade, amor e morte, como sugerem o subtítulo da obra, são temas que se 
desenrolam em uma cronologia que varia de acordo com a memória da personagem que está 
sendo revelada, no momento, pelo narrador que se mostra em terceira pessoa, mas não se 
priva de sua singularidade (ENUNCIADOR), visto que conta os fatos de modo grave, dramático, 
mas hilário na maior parte do tempo. Esse tempo corre pelos espaços na narrativa, 
concretizados pelo sertão pernambucano, ambientados pela caatinga que faz parte da 
identidade das personagens, esses espaços que saem de Belo Jardim, cidade 
interiorana/sertaneja, e viajam pelo desejo de migrar para o Sul do país, no Rio de Janeiro, que 
se mostra o lugar a ser atingido. O espaço é rompido pela admiração do brasileiro que se 
encanta com o europeu e o traça como modelo na literatura. Nesse enlace entre as 
personalidades que se tornam personagens, temos, por exemplo, o escritor Saint-Exupéry, que é 
tomado por um aviador corajoso, modelo de vida para Lenildo Tabosa, que depois se 
decepciona com o francês que se esquiva de lutar na guerra que assola a Europa. 

A gama variada de personagens/personalidades constitui a trama que vai do mais 
puro realismo, que descreve a dureza do homem sertanejo ao delírio, que se materializa na 
história de uma prostituta que, por força da ocasião, é elevada ao patamar de santa. Essas 
personagens/personalidades entram em situações conflituosas entre si e no próprio espaço e 
tempo nos quais estão incrustadas. Desses conflitos, um sujeito que levava uma vida normal 
torna-se um assassino cruel que sai, ao seu modo, questionando e atacando a estrutura social 
do estado brasileiro, que se encontrava em pleno exercício da ditadura Vargas.  

O espaço/ambiente se caracteriza como a aridez e a solidão, que é contida na multidão 
que segue, sem se dar conta de seu destino, como massa de manobra. A Santa do Cabaré 
apresenta um universo de personagens que chega à casa dos 60 (sessenta), cada qual 
desempenhando alguma atividade, mesmo que seja a mais banal, o que serve para alicerçar a 
verossimilhança da saga de Ladislau versus o povo de Belo Jardim. 

O que nos impressiona é a falta de esperança e a frustração que assolam as 
personagens, fato que as conduz, a passos galopantes, à perda da razão. Esse, aliás, é um 
fenômeno que tem assombrado os indivíduos desde a constatação da falência das promessas 
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do Iluminismo. Com efeito, a modernidade, segundo Bauman (1997), trata de padrões como 
“esperança e culpa, Sempre prometendo que o dia seguinte será melhor que o momento atual”. 
De certa maneira, não é um absurdo o leitor tomar essa premissa como o ‘embrião’ para as 
desventuras dos heróis japiassunianos. 

É possível classificar Ladislau e Vanda como as personagens centrais da história, pois, 
em torno de ambos, movimentam-se as personagens secundárias, em torno das quais circulam 
personagens de outros níveis, que, em suas atividades, interferem nas ações das personagens 
principais ou justificam as ações delas. Apesar dessa representação das personagens 
(personas) em conflito com outras personagens não nos parece impossível, em outra 
perspectiva, traçar o próprio espaço/ambiente, que se constitui pela população de Belo Jardim, 
como a personagem central do enredo.  

 
 

4. 4. 4. 4. Ladislau Cardoso, O enunciador como advogadoLadislau Cardoso, O enunciador como advogadoLadislau Cardoso, O enunciador como advogadoLadislau Cardoso, O enunciador como advogado 
 

Ladislau Cardoso é apresentado já no primeiro capítulo. Descrito como um 
desfavorecido pela sorte, ele tenta vários meios para ganhar a vida, mas tendo a estrutura 
social pesando contra si, vê todas as suas tentativas fracassarem. Ele, que era homem decente 
e trabalhador, segundo as próprias palavras do narrador, agora cangaceiro, tinha por hábito 
fotografar suas vítimas no momento em que as assassinava.  

Embora o narrador faça a apresentação da personagem central desde o primeiro 
capítulo, devemos observar que, por sua vez, o enunciador começa o seu trabalho antes da 
narração da história propriamente dito. Como, por exemplo, em uma de suas epígrafes, o livro 
estampa o seguinte texto: 

Quando Jesus veio ao mudo 
Foi só pra fazê justiça: 

Com treze ano de idade 
Discutiu com a doutoriça, 
Com trinto ano depois, 
Sentou praça na puliça. 

(Zé Limeira in Poeta do absurdo, de Orlado Tejo) 
 
Acreditamos que ao arrolar o poema acima, o enunciador evoca a figura central do 

Cristianismo em alusão a Ladislau. Percebam que nos dois primeiros versos o cordel afirma 
que: “Jesus quando veio ao mundo foi só para fazer justiça”. Fica evidente que a história a ser 
contada se refere a um sujeito que sofrerá as mazelas de um calvário e as injustiças que dele 
decorrem. Interessante, ainda, é pensar que Jesus é retratado como um sujeito questionador ao 
sistema, e o poema o caracteriza como alguém que veio ao mundo para fazer justiça: “Com 
treze ano de idade discutiu com a doutoriça, Com trinta ano depois, Sentou praça na puliça”. 
Além de outras passagens que comprovam a alusão mencionada, temos na narrativa 
propriamente dita, a descrição do cangaceiro: [...] “o rapaz de feições de serafim, cabelos 
louros, olhos azuis da Virgem Maria dos almanaques e calendários.” (JAPIASSU, p.11, 2004). 
Pelos indícios inventariados, inicialmente, é possível ao leitor mais atento imaginar o fim 
trágico dos indivíduos se insurgem contra a estrutura social. O poema afirma que Jesus, 
intertextualidade com bíblia, posicionou-se contra o saber e a ordem de seu tempo, o que lhe 
rendeu a crucificação. Desse modo, o destino de Ladislau Cardoso está posto ao público. 

 Como afirmamos, anteriormente, o romance é narrado em terceira pessoa. Logo temos 
de acordo com as definições da Narratologia, um narrador onisciente, que tem conhecimento 
completo de toda a narrativa e todos os aspectos de cada personagem e sua situação; é o 
narrador mais comum na literatura clássica. Esse tipo de narrador foi tido por muito tempo (e 
ainda é) como um narrador por excelência, pois a ele cabe tudo saber, comentar a avaliar, além 
de ele ser portador de uma suposta isenção em relação aos fatos narrados. Não é, nem de 
longe, nossa vontade, colocar em choque teorias. Sobretudo, não queremos em nada diminuir o 
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valor que a Narratologia desempenha ainda hoje dentro da Teoria Literária. Contudo, preferimos 
tomar a Semiótica das Paixões como método, pois acreditamos que, no mínimo, esta nos 
proporcionará uma abordagem mais justa para o texto literário; visto que o tomaremos como 
uma construção discursiva formada na configuração de uma obra ou em um conjunto delas. 
Isso porque, pela abordagem do enunciador, por exemplo, podemos extrapolar os limites 
formais de um texto específico e observar se o enunciador é típico na produção de um autor.  

O enunciador, nesse caso, atinge uma esfera muito mais abrangente e permite uma 
leitura mais ampla de um texto. Para exemplificar essa afirmação, vejamos o quadro proposto 
por Barros (1988): 

 

 
 
Seguindo os pressupostos de Barros, preferimos adotar uma análise discursiva que, 

desse modo, nos proporciona os mesmos elementos da análise narrativa, mas como garante a 
autora, nos permite uma retomada dos elementos que foram deixados de lado. “As projeções 
da enunciação no enunciado, os recursos de persuasão utilizados pelo enunciador para 
manipular o enunciatário, a cobertura dos conteúdos narrativos abstratos”. (BARROS, p. 
72,1988). Continua a autora: 

 
A mediação entre estruturas narrativas e estruturas discursivas é tarefa da enunciação: 
os esquemas narrativos são assumidos pelo sujeito da enunciação, que os converte em 
discurso e nele deixa “marcas”. Dessa forma, o exame da sintaxe e da semântica do 
discurso permite reconstruir e recuperar a instância da enunciação, sempre pressuposta. 
(BARROS, p. 72, 1988). 

 
Guiados pelo raciocínio de Barros (1988), acreditamos que o enunciador d’A Santa do 

Cabaré desde os elementos pré-textuais defende Ladislau Cardoso perante o leitor, ou como 
garante Barros, inicia o processo de persuasão/manipulação do enunciatário. 

No primeiro parágrafo, do primeiro capítulo, o narrador relata que O REPÓRTER DO 
JORNAL DO COMÉRCIO, [...]. Queria saber do prefeito Sezinando Coelho por que um homem 
decente e trabalhador como Ladislau Cardoso tinha entrado para o cangaço. (JAPIASSU, p.11, 
2004).  Notem que o enunciador questiona o poder público sobre quais seriam os motivos que 
levam um homem decente a transgredir as leis da sociedade. Outro fator importante, que deve 
ser observado, refere-se ao fato do enunciador revelar uma tensão social e as relações de poder 
que são descritas nesse trecho do romance. Percebam que cabe ao O REPÓRTER DO JORNAL 
DO COMÉRCIO saber do prefeito quais motivos levaram o indivíduo a criminalidade. Vejam que 
o sintagma O REPÓRTER DO JORNAL DO COMÉRCIO coloca em evidencia uma assimetria de 
poder entre os elementos representados pelos substantivos da sentença. Ou seja, o repórter 
pertence ao jornal, que, por sua vez, pertence ao comércio. Esses elementos formam a base da 
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sustentação política moderna. Temos, portanto, a imprensa e o comércio alinhados cobrando 
explicações do político, e não seria absurdo afirmar que eles o fazem como meio de imputar a 
ele a responsabilidade do fracasso social. A tensão representada no romance pode servir de 
parâmetro para esfera atual da política nacional do Brasil. As constantes relações e os jogos de 
interesse entre a política, o capital e mídia estão em efervescente debate, inclusive há uma 
corrente que defende uma revisão e uma regulação dos meios de comunicação. Nesse aspecto, 
vemos mais uma vez o enunciador posicionando-se perante o enunciatário. Sobre essa 
capacidade que a arte e a literatura possuem de manipular o meio social, escreveu Antonio 
Candido: 

 
A arte, e portanto a literatura, é uma transposição do real para o ilusório por meio de 
uma estilização formal da linguagem , que propõe um tipo arbitrário de ordem para as 
coisas, os seres, os sentimentos. Nela se combinam um elemento de vinculação à 
realidade natural ou social, e um elemento de manipulação técnica, indispensável à sua 
configuração, e implicando em uma atitude de gratuidade.  
(CANDIDO, 1972, p. 53). 

 
Pela citação acima, é lícito afirmar que a arte tem em sua essência a vocação de 

manipular o seu destinatário. A literatura por sua vez, pela sua configuração textual, pela 
concretização do discurso, sobretudo na forma romanesca e fictícia, ao alternar as debreqagens 
e embreagens exerce sobre o leitor o seu caráter persuasivo. Portanto, no seio da enunciação o 
enunciatário é convidado a aceitar o jogo proposto pelo enunciador. Desse modo, 
compreendemos que o enunciador d’A Santa do Cabaré, trabalha como um advogado de 
Ladislau Cardoso, mas antes disso no plano da enunciação ele faz uma crítica profunda à 
estrutura social que exclui os cidadãos e os molda como inimigos do sistema. 

Quando criança, Ladislau, o menino Lalau, tímida criança, era coroinha da igreja do 
padre Olavo, com quem aprendeu rudimentos de latim, fez curso de datilografia e sonhava em 
um dia ser doutor. Portanto, podemos depreender que Ladislau preparou-se de acordo com as 
possibilidades, para ser aceito pelo sistema. Ou seja, esse indivíduo, deseja participar do grupo 
privilegiado socialmente.  

 
Para explicar a história desse filho do sertão seria melhor dizer que ele sofreu uma 
rasteira da sorte, um rabo de araia do destino. Rapaz sensível, filho único de uma 
viuva pobre, Ladislau Cardoso bateu cabeça durante anos, na esperança de um 
emprego decente. (...) Ladislau foi açougueiro, encanador e pedreiro, abriu fossas nas 
casas novas de Belo Jardim, Garanhuns, Rio Branco, num suado desassossego jamais 
aplacado, pois falecia-lhe aptidão para ganhar dinheiro, para subir na vida, apesar 
das suas e das orações maternas. Um dia, encantado com o trabalho de mestre 
Afonso, único fotórafo daquela região sem memória, aprendeu a arte da revelação e 
em pouco tempo era ajudante, porém dai não passou. Nessa epóca o médico e 
protetor Sizenando Coelho, esse agora prefeito nomeado pelo Interventor Agamenon 
Magalhães, deu-lhe de presente uma Kodak, máquina fotgráfica tipo caixote; mais 
tarde, habilitado, Ladislau agarrou-se ao único emprego disponível em Belo Jardim, 
no limiar de 1939: fotógrafo oficial do necrotério público.  (JAPIASSU, 2004, p. 12) 

 
Ladislau levava uma vida difícil, como é próprio do homem sertanejo, brasileiro e pobre. 

Acrescentem-se a isso os entremeios das décadas de 30 e 40. Levava, contudo, uma vida 
ordinária, submetendo-se aos ditames da lei; vivia as angústias do trabalhador brasileiro que 
tem poucas oportunidades na vida. Como protegido do prefeito da cidade, é nomeado fotografo 
do necrotério. No seu trabalho, o último, cabia-lhe a função de registrar a chegada dos 
cadáveres, “gente morta de fome, de tiro, de faca peixeira; homens, mulheres, crianças, 
‘anjinhos’, que são aqueles aos quais não se deu a oportunidade de experimentar as ruindades 
do mundo” (JAPIASSU, 2004, p. 12). Homem sensível que era, sentia o estômago revirar a cada 
ocasião, e entregou-se à bebida e, muitas vezes, anunciou a demissão em caráter irrevogável. O 
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prefeito o acalmava: “Tem paciência, cabra, quando eu for pro Recife, ou Rio, se sair a 
nomeação que o Presidente Getúlio prometeu, eu te levo, mudo tua vida” [...](idem).  

Observem, pelas passagens descritas, que o enunciador isenta Ladislau pelas suas 
ações que seguirão na trama. O personagem é descrito com alguém que levou “uma rasteira da 
sorte, um rabo de araia do destino”. Vejam que o enunciador mostra que por mais que lutasse 
contra o seu destino, a personagem era guiada para uma situação disfórica. O sonho (o desejo) 
do menino Lalau era tornar-se e doutor, logo igualar-se socialmente ao prefeito e outros 
personagens da história, mas a realidade lhe oferecia oportunidade como fotografo de 
necrotério. Convenhamos que entre o objeto-valor (desejo) e a realidade de Ladislau há uma 
substancial distância.  

Apontemos que os fatos narrados convergem para que Ladislau perdesse a sua razão. 
Embora, a personagem estivesse insatisfeitíssimo com a situação ele ainda se mantinha nos 
limites da ordem imposta pelas regras sociais. Desse modo, é válido dizer que, na figura do 
prefeito Sizenando Coelho e suas promessas, o Estado estabelece um contrato fiduciário com 
Ladislau Cardoso. Ou seja, o Estado propõe que o cidadão aceite suas promessas de progresso, 
(sem de fato garantir que possa cumpri-las) e em troca pede a ordem (sob a condição de 
sanção pela desobediência desta). Contudo, a passagem a seguir foi forte demais e o motivou 
Ladislau à vida de cangaceiro, na realidade a personagem assume, a partir de então, uma 
personalidade sociopata. Há, nesse momento, a ruptura do contrato social. 

 
Numa tarde de abril, chegou ao necrotério um soldado de policia conduzindo pesado 
carrinho de mão. Instalado ali, deitado, braços pendentes, jazia alguém. Não trazia um 
fiapo de roupa sobre o corpo azulado; piranhas lhe haviam roído as plantas dos pés e a 
criatura mantinha os olhos horrivelmente abertos. Tinha a descomunal barriga dos 
afogados. Apesar da quizila, Ladislau tentou cumprir sua missão e assestou a máquina 
na direção daquela fealdade. Então o legista, sem ao menos avisar, aproximou-se e 
riscou a barriga do afogado com o bisturi, num golpe de alto a baixo. Ladislau pulou para 
trás, mas não houve tempo de escapar: um rio esverdeado transbordou pelo corte e 
inundou-lhe as pernas até os joelhos. O salão foi tomado por prodigiosa fetidez de mil 
exumações. O fotógrafo deixou aquele inferno em desabalada e fedentinosa carreira, 
embrenhou-se na caatinga e na história do sertão, numa aventura de cangaço, paixões e 
morte. (JAPIASSU, 2004, p. 14)  

 
A partir desse evento, temos uma reviravolta na vida do infortunado Ladislau Cardoso, 

que se afasta; surge, daí em diante, motivado pelo trauma sofrido, o sanguinário cangaceiro 
que aterrorizará o sertão, fazendo, a seu modo, justiça às injustiças que ele sofrera. 

Como dissemos anteriormente, a personagem tem sua história guiada pelo desejo, pelo 
querer ser, que lhe suscita outras paixões, tais como: anseio, ambição, cobiça, cupidez, avidez e 
curiosidade. Essas são as chamadas paixões simples, e decorrem da modalização do querer 
ser. De acordo com Barros (1990), é a partir da existência modal, em que o sujeito se define 
pela modalização do seu ser e em decorrência disso, assume papéis patêmicos.  

Neste sentido, o enunciador do romance demonstra a fragmentação do sujeito pós-
moderno e os consequentes abalos que o indivíduo enfrenta por essa constituição da sua 
personalidade. Tanto em Ladislau (moço pobre de pouca sorte na vida, mas de sensibilidade e 
religiosidade aguçadas - na infância foi coroinha da igreja) quanto em Vanda (moça de classe 
média, de grau de instrução que sua classe social pode lhe proporcionar), vemos uma espécie 
de loucura que os leva aos fins trágicos na trama.  

Trata-se de uma representação da descrição que Rybalka (1991) faz do pós-moderno, 
como a de um “Janus de duas cabeças, tendo duas faces e uma personalidade múltipla, sem 
ensaio de sínteses ou de unidade”. As personagens deparam-se enredadas em um limiar de 
religiosidade, de sexualidade, de repressão mental, de física e moral, do qual são incapazes de 
sair. 
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Esse desatino das personagens, que, em princípio, é uma criação do texto, faz que a 
leitura traga elementos para a comunicação entre leitor e texto. O leitor, diante do texto de 
Japiassu, nesses tempos modernos, vê-se representado, pois são essas cobranças e frustrações 
que a sociedade submete ao indivíduo, o que o faz perder o senso de identidade.  

Além de Ladislau e Vanda, temos quase todas as personagens do romance enredadas 
nessa teia de esquizofrenia: o caso do prefeito Sizenando (casado) que, ao perder a mulher que 
é a sua paixão, uma prostituta quarenta anos mais jovem do que ele, perde de tal forma a 
razão que causa uma catástrofe com um trem, matando dezenas de pessoas e morrendo em 
seguida, vítima da própria loucura; o caso do caixeiro viajante, que, após a explosão do trem, 
sai correndo completamente nu dizendo que se chamava Ivete, a mulher de Tambaú.  

Rouanet (1987) se arrisca a fazer uma psicopatologização ao considerar primeiro o 
moderno essencialmente como contraditório. É na modernidade que Freud e depois mais 
radicalmente W. Reich estabelecem a conexão da repressão sexual e as enfermidades mentais. 
A modernidade era marcada pela excessiva confiança na razão, nas grandes narrativas 
utópicas de transformação social e no desejo de aplicação mecânica de teorias abstratas à 
realidade.  

A Santa do Cabaré é uma representação em forma de prosa poética, de tristezas e de 
alegrias, de sentimento e de loucuras vividas pelas personagens criadas por Japiassu, as quais 
nada mais são do que a descrição que Vattimo (2001) faz a respeito do mundo e da quebra de 
esperança do homem nas promessas da modernidade: 

 
a chamada "pós-modernidade" aparece como uma espécie de Renascimento dos ideais 
banidos e cassados por nossa modernidade racionalizadora. Esta modernidade teria 
terminado a partir do momento em que não podemos mais falar da história como algo 
de unitário e quando morre o mito do Progresso. É a emergência desses ideais que seria 
responsável por toda uma onda de comportamentos e de atitudes irracionais e 
desencantados em relação à política e pelo crescimento do ceticismo face aos valores 
fundamentais da modernidade. Estaríamos dando Adeus à modernidade, à Razão 
(Feyerabend) Quem acredita ainda que "todo real é racional e que todo real é 
racional"(Hegel)? Que esperança podemos depositar no projeto da Razão emancipada, 
quando sabemos que se financeiro submetido ao jogo cego do mercado? Como pode o 
homem ser feliz no interior da lógica do sistema, onde só tem valor o que funciona 
segundo previsões, onde seus desejos, suas paixões, necessidades e aspirações passam 
a ser racionalmente administrados e manipulados pela lógica da eficácia econômica que 
o reduz ao papel de simples consumidor. (VATTIMO, 2001, apud LIMA, 2004, s/p). 

 
O professor e psicanalista Raymundo Lima (2004), partindo das assertivas de Vattimo e 

dialogando com outros teóricos, aponta que “A doença da era moderna era a histeria, onde 
ocorria a teatralização do sujeito incapaz de suportar tanta repressão, originada no conflito 
endopsíquico” (LIMA, 2004, s/p). Ainda, segundo o autor, “Freud funda a psicanálise graças às 
histéricas que lhe insinuam um gozo impossível”. E acrescenta que 

 
O mal-estar da cultura pós-moderna é mais complexo, os sintomas subjetivos se 
pulverizaram no disfarce coletivo, parecendo que “estamos todos bem”, tal como auto-
enganava o personagem de Marcelo Mastroianni, no filme italiano de mesmo nome. O 
mal-estar pós-moderno é visível e trivial, expressado na linguagem do cotidiano do 
trabalho compulsivo, muitas vezes vendido como se fosse “lazer” ou “ócio criativo”, que 
gera stress, a perversão, a depressão, a obesidade, o tédio. (LIMA, 2004, s/p). 

 
 As afirmações de Lima (2004) são tributárias ao pensamento de Baudrillard (1985) que 
acredita que o maior desafio do sujeito, em tempos pós-modernos, não é uma dialética, nem 
uma oposição respectiva que se coloque em um polo oposto a outro, de um termo a outro, 
numa estrutura plena. Esse desafio “é um processo de exterminação da posição estrutural de 
cada termo, da posição de sujeito de cada um dos antagonistas e em particular daquele que 
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lança o desafio: por isso mesmo ele abandona qualquer posição contratual que possa dar lugar 
a uma ligação”. (BAUDRLLARD, 1985, p.35). Nessa lógica não se trata mais a de uma simples 
troca de valor. Mas, sim do abandono de posições de valor e de sentido. Nesse caso, “o 
protagonista do desafio sempre está em posição suicida, mas um suicídio triunfal: é pela 
destruição do valor, pela destruição do sentido (a sua, o seu) que ele força o outro a uma 
resposta nunca equivalente, sempre superada” (BAUDRILLARD, 1985, p. 35). 
 

 
5. Consideraç5. Consideraç5. Consideraç5. Considerações finaisões finaisões finaisões finais    
 

Em outro momento do nosso projeto, pretendemos dispensar atenção especial às 
paixões que movem Ladislau Cardoso às suas ações, bem como pretendemos estender esse 
olhar para as outras personagens do romance, entretanto nos limites desse artigo, 
privilegiamos o papel do enunciador na configuração do protagonista perante o enunciatário.  

Por meio de um processo de alusão da figura de Ladislau Cardoso a figuras sagradas ao 
Cristianismo, o enunciador faz uma aproximação do criminoso Ladislau ao público leitor, ou 
seja, ao enunciatário. Dessa forma o enunciador cria o efeito de que a personagem é um 
injustiçado pelo sistema social do qual é excluído, e que em decorrência dessa exclusão 
questiona as assimetrias propostas por uma sociedade desigual. 

Além da relação de semelhança física de Ladislau ao filho da Virgem Maria, o efeito de 
defesa da personagem é proporcionado pela descrição que é feita das personagens opositoras 
do protagonista. O prefeito Sizenando, por exemplo, é descrito como um velho decrépito que se 
apaixona por uma prostitua e por essa paixão entrega-se à loucura. O padre Olavo Trigueiro é 
descrito como um homem frio e calculista, que inclusive é autor intelectual da emboscada que 
culmina na morte de Ladislau.  

Por esse jogo que o enunciador estabelece, ele acaba por fazer o enunciatário senão 
tomar partido de Ladislau Cardoso, mas ser benevolente ao julgá-lo. O leitor, como diria Eco 
(2009), aceita “um acordo ficcional, onde há uma suspensão da descrença, ou seja, o autor 
finge dizer a verdade e nós, leitores, fingimos que o que é narrado de fato aconteceu, pois, na 
verdade, dentro do universo textual, aquele mundo realmente existe”.  

Segundo Eco (2009), a fim de prever o desenvolvimento de uma história, os leitores se 
voltam para sua própria experiência de vida ou seu conhecimento de outras histórias. Esse 
processo de fazer previsões “constitui um aspecto emocional necessário da leitura que coloca 
em jogo esperanças e medos, bem como a tensão resultante de nossa identificação com o 
destino das personagens” (ECO, 2009, p. 58).  

Nesse sentido, durante o processo de leitura da narrativa em questão, está em nosso 
horizonte tudo o que sabemos a respeito dos contornos da pós-modernidade e da loucura que 
parece ser uma marca desse período. Além disso, o fato de haver uma grande intertextualidade 
com o mundo real, com obras cinematográficas e musicais, e o conhecimento dos contornos e 
dos limites entre modernidade e pós-modernidade, têm grande importância para a constituição 
do sentido e para a realização do efeito que o objeto estético poderá causar em seu público.  
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OOOO    PPPPEEEERRRRCCCCUUUURRRRSSSSOOOO    DDDDAAAA    CCCCÓÓÓÓLLLLERA NA PEÇA ERA NA PEÇA ERA NA PEÇA ERA NA PEÇA 
TEATRAL TEATRAL TEATRAL TEATRAL AS LAS LAS LAS LÁGRIMAS AMARGAS ÁGRIMAS AMARGAS ÁGRIMAS AMARGAS ÁGRIMAS AMARGAS 
DE PETRA VON DE PETRA VON DE PETRA VON DE PETRA VON KANTKANTKANTKANT, DE RAINER , DE RAINER , DE RAINER , DE RAINER 

WERNER FASSBINDERWERNER FASSBINDERWERNER FASSBINDERWERNER FASSBINDER    
    
    

Fabrício Batista Borges (UEL) 
Orientador: André Luiz Joanilho (UEL)  

 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Este trabalho tem como objetivo a análise da peça teatral As 
lágrimas amargas de Petra Von Kant (1972), de Rainer Werner Fassbinder, 
tendo como referencial teórico a Semiótica Francesa, com base nas pesquisas 
de Algirdas Julien Greimas, que realizou estudos sobre o estado colérico. 
Pretende-se, pois, descrever o percurso desta paixão na personagem principal, 
Petra Von Kant, ressaltando aspectos de sua dimensão pragmática, figurativa, 
passional e enunciativa. Para tanto, iremos analisar as transformações das 
personagens e, em seu percurso passional, observando as paixões 
despertadas. Nesse sentido, é interessante notar a movimentação cênica das 
personagens, por meio das rubricas e diálogos, que revelam outros 
sentimentos, como amargura e desejo de vingança. Outro fator de grande 
relevância na peça são as músicas que compõem a trilha sonora, uma vez que 
nos levam a perceber detalhes importantes para a compreensão dos estados 
de alma que envolve as seis mulheres.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: cólera; semiótica; teatro. 

 
 

Escrita no ano de 1972, a peça teatral As lágrimas amargas de Petra Von Kant (Die 
bitteren Träner de Petra Von Kant) foi um dos maiores sucessos do diretor alemão Rainer 
Werner Fassbinder. No Brasil, foi traduzida por Millôr Fernandes na década de 1980, e teve 
montagem e direção de Celso Nunes, com Fernanda Montenegro (Petra) e Renata Sorrah 
(Karina). Fassbinder iniciou sua carreira no teatro no início de 1960, mas ficou conhecido pelo 
grande público por meio da sua vasta obra cinematográfica, cerca 40 filmes, em uma curta 
carreira (morreu aos 36 anos).  

Petra Von Kant é uma famosa designer de moda, mas vive isolada em seu mundo. Após 
o fracasso de seu segundo casamento, Petra cai irremediável e obsessivamente apaixonada 
por Karina, uma jovem ambiciosa advinda da classe trabalhadora. Estruturalmente, a peça é 
composta por cinco atos, um elenco com seis atrizes e unidade clássica de lugar. A ação ocorre 
no quarto de Petra, onde paira um ar claustrofóbico nos momentos mais tensos da história.  
Tudo acontece ao redor da cama de Petra. Ela recebe as pessoas, come, dorme e toma 
decisões importantes. O leito é o núcleo cênico. Além da cama, há uma poltrona, uma mesa, 
telefone, toca-discos, máquina de escrever e um cavalete para os croquis.  

As relações passionais acontecem em várias esferas em torno da protagonista: a 
relação amorosa com Karina, a submissão e subserviência de Marlene, a amizade de 
aparências com Sidônia, e as familiares com sua mãe Valéria e a filha Gabriela. Porém, o que 
nos interessa neste momento é o relacionamento amoroso entre as duas mulheres, pois é a 
relação que altera os estados de alma de Petra e a conduz para uma crise colérica no 
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penúltimo ato da peça, onde todas as personagens encontram-se (exceto Karina) e Petra revela 
sua fragilidade perante o abandono de Karina.  

Contudo, antes de traçamos um percurso da cólera na peça teatral, seria oportuno 
investigar algumas pistas que a protagonista fornece, para compreendermos seu universo, que 
é restrito ao seu quarto-estúdio e perceber como ela é passível aos sentimentos, que Greimas 
classifica como as paixões violentas. 

 
    
A grande fingidoraA grande fingidoraA grande fingidoraA grande fingidora    

    
Marlene abre as cortinas. O leitor/público encontra Petra em seu despertar. Ela se 

mostra aos poucos, lentamente. A aura de mistério que envolve a personagem, seus segredos e 
medos começam a ser explicitados de forma pausada, num tempo teatral. Ela faz algumas 
ligações, entre uma conversa e outra dá ordens a assistente, que não possui o recurso da fala. 
Ela apenas segue os comandos dados por Petra, em um mecanismo de submissão.  

Petra fala ao telefone com sua mãe, no primeiro diálogo, na verdade, um monólogo que 
se evidencia a teatralidade da personagem ao contracenar com o aparelho e a empregada 
muda. A mentira e fingimento ficam claros na conversa com a mãe. Essa relação é 
estabelecida com todos: uma calma aparente, como se nada a perturbasse, até conhecer 
Karina, por quem se apaixona loucamente. 

 
(Marlene abre as cortinas. Ruidosamente) PETRA: Marlene! Mais delicadeza, por favor. 
Eu tive uns sonhos tão pesados... Minha cabeça está completamente ... pesada. Parece 
chumbo. O telefone. Vamos, Vamos! (Marlene passa o telefone, Petra disca um número.) 
Alô? Madame Von Kant, por favor. Pois não, eu espero. Me espreme umas laranjas. Ai Ai Ai Ai 
que sedeque sedeque sedeque sede! Mamãe! Eu não pude ir aí ontem, mamãe, o trabalho é isso, você sabe como é ! Mamãe! Eu não pude ir aí ontem, mamãe, o trabalho é isso, você sabe como é ! Mamãe! Eu não pude ir aí ontem, mamãe, o trabalho é isso, você sabe como é ! Mamãe! Eu não pude ir aí ontem, mamãe, o trabalho é isso, você sabe como é 
que é. Não, eu já me levantei há muito tempo; verdadeque é. Não, eu já me levantei há muito tempo; verdadeque é. Não, eu já me levantei há muito tempo; verdadeque é. Não, eu já me levantei há muito tempo; verdade (...) (Marlene traz o suco de fruta. 
Petra cobre o telefone com as mãos.) Obrigada. Agora vai e desenha. Os croquis estão na 
gaveta. O que, Mamãe? Como? Não, mamãe, não: estava escutando: mas tem uma voz O que, Mamãe? Como? Não, mamãe, não: estava escutando: mas tem uma voz O que, Mamãe? Como? Não, mamãe, não: estava escutando: mas tem uma voz O que, Mamãe? Como? Não, mamãe, não: estava escutando: mas tem uma voz 
na linha, desculpe. Não fica aborrecida na linha, desculpe. Não fica aborrecida na linha, desculpe. Não fica aborrecida na linha, desculpe. Não fica aborrecida –––– estou dizendo, tinha uma interferência  estou dizendo, tinha uma interferência  estou dizendo, tinha uma interferência  estou dizendo, tinha uma interferência 
qualquer. Mentido o que?!?qualquer. Mentido o que?!?qualquer. Mentido o que?!?qualquer. Mentido o que?!? Você sabe ser irritante, mãe. Está bem, fala – eu escuto. 
Sim. (FASSBINDER, 1983, p. 12, grifo meu). 

 
O interessante é que Petra parece fingir o tempo todo, mas de maneira discreta, em 

alguns vestígios que a revelam, quem se esconde por trás daquela figura apática e amarga. 
Analisar o percurso da cólera na personagem é válido, pois no momento da crise, conhecemos 
sua verdadeira face, que se mostra no penúltimo ato. É como se, depois de seu transtorno não 
existisse mais a necessidade de esconder-se atrás de uma mulher forte, impenetrável. Karina é 
o motor da ação, capaz de tirar Von Kant de seu trono, de sua “aristocracia”. 

A preposição von, em alemão, indica a origem ou filiação. Somente pessoas de classe 
abastada a utilizam em sobrenome, visto que indica sinal de nobreza.  

Em alguns períodos históricos e regiões alemãs, era ilegal a todos não membros da 
nobreza a utilização do von antes do sobrenome. A amiga Sidônia também possui a preposição 
von Grasenabb, assim as duas conversam em um mesmo nível de igualdade. Já Marlene não 
tem sobrenome, é apenas conhecida pelo seu primeiro nome. Thimm é o sobrenome da Karina, 
que é comum, advindo da classe operária. Desse modo, são três mundos completamente 
distintos convivendo em um quarto.  

Outra questão interessante, que merece um estudo, é presença do amargo que 
fortalece o nascimento de um ser colérico. Petra chora lágrimas amargas. Houaiss (edição 
eletrônica) define esse sentimento como “alguém cheio de mágoa, de amargura, ressentida, 
desgostosa”. E Petra Von Kant está justamente assim: presa a esses sentimentos devido a não 
superação da morte do primeiro marido e a recente separação do segundo. Seu amargo é de 
sabor disfarçado, ela não quer aparentar a fraqueza. É superior, forte, uma verdadeira Von Kant. 
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No diálogo com a amiga Sidônia, demonstra uma sabedoria ao lhe dar com os próprios 
sentimentos: 

 
PETRA: É fácil ter piedade, Sidônia; compreender já é mais difícil. Do que se 
compreender não é preciso ter piedade - se pode modificar. Só se deve ter piedade 
daquilo que não se compreende.  
SIDÔNIA: Estou vendo que essa coisa toda endureceu você. É triste; as mulheres duras 
como sempre me parecem suspeitas. 
PETRA: Pareço dura só porque uso a cabeça. Parece que você não está habituada a 
mulheres que pensam. (FASSBINDER, 1983, p. 16). 

 
A aparente dureza é quebrada no momento em que Petra coloca os discos de sua 

juventude na vitrola. As canções são recursos de suma importância em alguns textos teatrais, 
elas complementam, esclarecem e ilustram determinadas ações da peça. Em As 
lágrimasamargas, algumas músicas e indicações cênicas ajudam a compreender a complexa 
personalidade da protagonista, que simula situações e finge para si mesma a força que não 
tem. As rubricas indicam que a música deve ser tocada inteira e não apenas um trecho 
específico. É um momento de pausa. A letra e a melodia conduzem o espectador para alguns 
caminhos, como o passado de Petra.   

No segundo ato, Karina vai à casa de Petra para um jantar. As duas flertam e iniciam 
uma descoberta mútua. Von Kant apaixona-se perdidamente pela aspirante a modelo. A 
estilista quer mostrar como sua vida é interessante e faz planos para um futuro feliz, de 
parceria no trabalho e na cama. Petra mostra os discos e fala de sua juventude, de seu primeiro 
amor Frank, pai de sua filha Gabriela. Neste momento, a vitrola toca a música In my room, dos 
Walker Brothers: 

 
In my room, way at the end of the hall 
I sit and stare at the wall 
Thinking how lonesome I've grown, all alone 
In my room 
In my room, where very night is the same 
I play a dangerous game 
I keep pretending she's late 
So I sit, and I wait 
 
Over there is the picture we took when I made her my bride 
Over there is the chair where I held whenever she cried 
Over there by the window, the flowers she left - have all died 
 
In my room, way at the end of the hall 
I sit and stare at the wall 
Thinking how lonely I've grown, all alone 
In my room1 

 
Petra apresenta seu mundo para Karina: o quarto. É neste ambiente que tudo se realiza, 

onde mora a sua solidão. No quarto, ela finge que é tarde e guarda todas as lembranças do 
passado.  

                                                           
1 “No meu quarto, no caminho até o final do corredor / Eu sento e olho para a parede / Pensando em como eu cresci 
solitária, sozinha / No meu quarto / No meu quarto, onde muito da noite é o mesmo / Estou a jogar um jogo perigoso 
/ Eu continuo fingindo que seja tarde / Então eu sento e espero / Lá é a foto que tiramos quando eu fazia a minha 
noiva / Lá é a cadeira onde eu tinha sempre que ela chorou / Lá perto da janela, as flores que ela deixou - se todos 
morreram / No meu quarto, no caminho até o final do corredor / Eu sento olhar para a parede / Pensando em como 
eu cresci solitária, sozinha / No meu quarto” (Tradução minha). 
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O itinerário coléricoO itinerário coléricoO itinerário coléricoO itinerário colérico    
    

O estudo de Algirdas J. Greimas (De la colère – ètude de sémantique lexicale) 
estabelece a cólera numa sequência que compreende a sucessão da seguinte forma:  

Frustração – Descontentamento – Agressividade 
O esquema proposto pelo estudioso da Semiótica Francesa é suficiente para detalhar a 

trajetória colérica de Petra como forma de libertar-se da dor ocasionada pela não conjunção 
com seu objeto de desejo: o amor de Karina. Para Greimas a cólera é entendida como a 
categoria das paixões violentas, assim como o desespero, o deslumbramento ou o terror que 
transfigura o estado de alma do sujeito. Greimas e Fontanille explicam essa metamorfose 
emocional: 

 
(...) veríamos surgir a sensibilização em sua pontualidade incoativa, como quebra do 
discurso, como fator de heterogeneidade, espécie de transe do sujeito que o transporta a 
um alhures imprevisível, que o transforma, gostaríamos de dizer, em um sujeito outro. É 
aí que a paixão aparece em sua nudez, como negação do racional e do cognitivo, e que o 
“sentir” transborda o “perceber” (GREIMAS; FONTANILLE, 1993, p. 18). 

 
O significado da palavra cólera é, segundo a definição do dicionário Houaiss (edição 

eletrônica), “sentimento de violenta oposição contra o que prejudica; ira. Uma impetuosidade 
aguda, ímpeto, furor”. 

Petra é ressentida com seu passado, guarda mágoas de um relacionamento fracassado. 
Ela se encontra com a doce Karina, que é seu oposto, e apaixona-se à primeira vista. O novo 
amor dá forças para realizar a mudança do estado de alma amargo para a leveza juvenil da 
modelo.  

Em Greimas, o sentimento de amargura está em proximidade com a cólera, num estado 
de insatisfação e decepção durável. Um alargamento no campo semântico para se aproximar 
deste estado de descontentamento durável, que possui analogia das definições da cólera, como 
a agressividade: 

 
Pour voir plus em situant le lexème colère dans le champ sémantique approximatif mais 
plus vaste, il suffit de suspendre, c´est-à-dire de laisser de côté, lors de la comparaison 
de diferentes définitions, la surdétermination du “mécontentement” par l´aspect duratif 
(durée longue vs bréve): on obtient alors des “parasynonymes”: 
Amertume: “sentimento durable de tristesse, mêlée de rancoeur, lié à une humiliation, 
une déception, une injustice du sort”; rancoeur: “amertume que l´on garde après une 
désillusion, une injustice, etc. (GREIMAS, 1986, p. 235)2 

 
O trecho reproduzido esclarece como a amargura da personagem pode contribuir para 

realização do estado colérico. Trata-se também de um sentimento constante de infelicidade, 
mas que não se desenvolve numa sequência programática como a cólera. Na língua portuguesa 
convergem com certa regularidade as paixões que compreendem os estados de insatisfação. 

 
Tomou-se a amargura como termo padrão desse tipo de paixão lexicalizada: amargura: 
sofrimento arraigado de dor e ressentimento [...] Resta salientar com os lexemas 
encontrados nesse grupo de paixões são marcadamente sensoriais, e gustativos, em 
especial. A figura do gosto articula-se em amargo e azedo, sempre em oposição ao doce. 
(BARROS, 1982, p. 65) 

                                                           
2 “Para situar de forma mais clara e ampla, o lexema cólera, no campo aproximativo de forma ampla, 
suficientemente suspenso, deixando próximo quando se compara a diferentes definições, a sobredeterminação do 
‘descontentamento’ pelo aspecto durativo (duração longa vs breve) obtemos então ‘parassinonimias’: amargura é 
um sentimento durável de tristeza, uma mistura e rancor unido a uma humilhação, decepção, injustiça da sorte; 
rancor: amargura que é mantida após uma desilusão, uma injustiça.” (Tradução minha). 

 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  444499990000    

A sequência programática da cólera realiza-se em momentos específicos e marcados. O 
primeiro estado seria o da frustração. Mas o que ocorreu anteriormente para que este sujeito 
caminhasse para a desilusão? É o que Greimas classifica como um “estado de não-frustração”, 
que é a oposição, neste momento, ele tem fé e confiança.  

Depois do jantar, Karina vai morar com Petra. Elas dividem o mesmo leito, são amantes 
e Petra vive em função de seu novo amor. Cria uma coleção inspirada na mulher amada e a 
torna uma modelo de sucesso na Alemanha. A estilista renasce:  

 
PETRA: Eu te amo, Karina, eu te amo. Eu te amo. Nós vamos conquistar o mundo juntas. 
Não vou ficar mais só, vou adorar te acariciar, te beijar. Eu ... (abraça-a) 
KARINA: Eu também gosto muito de você, Petra, gosto muito, mas é preciso me dar 
tempo. Por favor. 
 
PETRA: Vou te dar tempo, Karina. Nós temos tempo. Nós temos todo o nosso tempo. O 
tempo de nos aprender a conhecer. Nós nos amaremos! Marlene, traz mais uma garrafa 
de champanhe (Marlene sai). Eu nunca tinha tido, eu jamais tinha sentido, tanto amor 
por uma mulher. Eu estou louca, Karina, louca! Mas é lindo estar louca. É loucamente 
lindo, estar louca. (FASSBINDER, 1983, p. 38). 

 
A modelo gosta da estilista, mas não a ama. Apesar de pedir um tempo para se 

conhecerem, concorda em morar com Petra e se estabelece um contrato de confiança. A jovem 
não consegue manter a fidelidade e encontra-se com homens. Ela não faz questão de esconder 
e conta detalhes íntimos para a Petra, que se decepciona, mas a perdoa com um beijo. O 
telefone toca, é o ex-marido de Karina que retornou para a Alemanha. Ela sai às pressas para 
encontra-lo, mas promete para a amante o breve retorno.  Karina coloca a música do primeiro 
encontro. A canção que fala do quarto, do mundo solitário da artista e lugar onde ela cria seu 
simulacro e finge que é tarde. 

 
KARINA. É (Petra senta, chorando. Karina vai até ela, lhe acaricia os cabelos). Eu volto, 
vai! (Petra fez que sim com cabeça.) Tchau. (Karina se dirige à vitrola, bota um disco. In 
my room. Sai. Petra soluça incontidamente. No fim do disco:) 
PETRA: Eu sou tão estúpida tão estúpida. (FASSBINDER, 1983, p. 57). 

 
Tem-se agora o processo que Greimas caracterizou como a espera; o amor de Petra foi 

embora com a promessa do retorno. Em seu desespero, Petra fica junto ao telefone, 
esperançosa por uma ligação de Karina.  Não podemos considerar neste momento que o 
sujeito está em estado neutro, é esta espera que vai desencadear todo o processo que termina 
com uma explosão emocional, num estado fortemente modalizado. Ela espera o retorno de 
Karina, o reconhecimento por tudo aquilo que ela fez pela amada, mas acima de tudo, Von Kant 
deseja o amor da jovem de 23 anos.  

É no penúltimo ato que o percurso da cólera fica evidente com a espera por uma ligação 
de seu amor, afinal, é o aniversário de 40 anos de Petra. Sua família e amiga organizam uma 
pequena festa, mas ela está bêbada: 

 
PETRA (Cheia de esperançaCheia de esperançaCheia de esperançaCheia de esperança). Alô? Não tem nenhuma von Kant aqui (Desliga Desliga Desliga Desliga 
violentamente, se senta numa poltrona, bebe. O telefone toca de novo. Ela atende rápido. violentamente, se senta numa poltrona, bebe. O telefone toca de novo. Ela atende rápido. violentamente, se senta numa poltrona, bebe. O telefone toca de novo. Ela atende rápido. violentamente, se senta numa poltrona, bebe. O telefone toca de novo. Ela atende rápido. 
Cheia de esperançaCheia de esperançaCheia de esperançaCheia de esperança.) – Sim? Não, não, não, não (Desliga). Ah, eu te odeio, odeio, eu te 
odeio. Eu te odeio. Eu de odeio. Se pelo menos eu pudesse morrer. Simplesmente 
desaparecer. (FASSBINDER, 1983, p. 57, grifo meu). 

 
Petra está impaciente, pois sabe que a cada dia seu objeto de desejo se distancia. 

Entretanto, conserva a esperança de uma ligação de cumprimento pelo aniversário. A primeira 
convidada a chegar é sua filha, Gabriela. A adolescente estuda em um internato no interior da 
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Alemanha e pede um pouco da atenção da mãe, afinal, não se viam há muito tempo. Petra, no 
entanto, presta atenção somente no telefone. Ela chora na frente da filha e não revela o motivo.  

A campainha toca novamente e Petra, cheia de esperança, vira imediatamente para a 
porta, mas é Sidônia Von Grasenabb, sua amiga. Ela traz um presente e uma notícia que 
provocará o descontentamento de Petra: Karina está na cidade (Colonia) e está trabalhando 
para outro estilista, o Pucci. Além disso, Sidônia elogia a carreira da modelo, seu talento e 
futuro na profissão. Inconformada, Petra vai ao bar e prepara mais uma dose gim. Greimas, 
analisa o descontentamento seguido da decepção e insatisfação e a incompatibilidade de estar 
em conjunção com o objeto.  Então, essas duas formas de disforias reunidas foram causadas 
pela frustração e produzem um forte descontentamento que conduz a explosão da cólera. 

O rompimento colérico está próximo, pois ele será detonado com a chegada de Valéria, 
a mãe da Karina, que estava em Miami. Ela não sabe o que aconteceu na vida de sua filha nos 
últimos seis meses (tempo de ação da peça) e que ela estava mantendo um relacionamento 
homossexual. A incompreensão de Valéria é a gota que faz o copo transbordar. Petra 
transforma-se em uma leoa para defender o seu amor por Karina, fica agressiva para se 
proteger contra o julgamento da mãe, filha e amiga. É uma ofensa ouvir tudo aquilo e não 
poder reagir, pois tudo o que ela espera é um telefonema de aniversário. 

A agressividadese manifesta de forma verbal e física na peça. Há uma explosão colérica 
da personagem e ela devolve todas as acusações e insinuações dizendo o que ela pensa sobre 
todas: a filha é uma garota insuportável, a mãe sórdida e desprezível, a amiga falsa e 
dissimulada: “Vocês são tão mentirosas, todas, porcas, mesquinhas, e mentirosas. Vocês não 
sabem de nada.” (FASSBINDER, 1983, p. 69). 

Em sua honra ferida, pelo abandono da amada e incompreensão das pessoas próximas, 
Petra Von Kant, além do ataque verbal, resolve virar a mesa do bolo e quebrar o apartamento. 
Sua mãe tenta segurá-la:  

  
PETRA: Eu não sou coitada porra nenhuma; simplesmente vejo vocês com olhos novossimplesmente vejo vocês com olhos novossimplesmente vejo vocês com olhos novossimplesmente vejo vocês com olhos novos. E 
o que eu vejo, me dá vômitos. (joga o copo) 
VALÉRIA: Pára com isso! Você vai quebrar tudo no apartamento.Pára com isso! Você vai quebrar tudo no apartamento.Pára com isso! Você vai quebrar tudo no apartamento.Pára com isso! Você vai quebrar tudo no apartamento.    
PETRA: E daí? Foi você que trabalhou para pagar? Em toda sua vida, você nunca 
levantou um dedo. Primeiro se deixava sustentar por papai, depois por mim. Você sabe o Você sabe o Você sabe o Você sabe o 
que é você para mim? Uma puta, mamãe, uma sórdida e desprezível putona. que é você para mim? Uma puta, mamãe, uma sórdida e desprezível putona. que é você para mim? Uma puta, mamãe, uma sórdida e desprezível putona. que é você para mim? Uma puta, mamãe, uma sórdida e desprezível putona.     
VALÉRIA: Oh Petra, Petra (Petra vira a mesa em que estava servido o café). (Petra vira a mesa em que estava servido o café). (Petra vira a mesa em que estava servido o café). (Petra vira a mesa em que estava servido o café). 
(FASSBINDER, 1983, p. 70, grifo meu). 

 
Petra expulsa Sidônia de sua casa e toma pílulas para dormir. A filha entra em estado 

de choque, é amparada pela avó que a leva para dormir. O último ato é curto; um diálogo entre 
mãe e filha após a última conturbada noite. Na manhã seguinte, as duas conversam, mas 
numa espécie de monólogo cruzado. A mãe fala do dia do nascimento de Petra, lembra com 
saudade do passado. Petra reflete, após a crise, e encontra algumas respostas: “É preciso amar 
sem exigir nada” (FASSBINDER, 1983, p. 75). Como se amargura presente em sua alma 
estivesse evaporado com a crise colérica, transforma-se em outra pessoa.    
    
    
Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais    

    
Muitos comparam o amor a uma doença, uma doença cuja recuperação não está 

totalmente garantida. Mas existem inúmeras maneiras de amar, e cada maneira de amar é 
distinta. Quando o amor é mútuo, expressivo e simbiótico, há uma graça e beleza na união de 
duas almas, mas quando se ama sozinho, quando se deseja sem recompensa, a dor pode ser 
cansativa, suficientemente para matá-lo. 

O que acontece no último ato (pós-explosão) é a mudança de Petra. Ela não é mais uma 
pessoa amarga como no primeiro ato, no início do percurso proposto por Greimas. As máscaras 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  444499992222    

caíram, ela disse todas suas verdades, medos e fraquezas para todos no dia em que completou 
os seus 40 anos. Como se fosse preciso uma explosão para encontrar a paz, ou evocar a 
imagem de uma tempestade marítima que encontra a calmaria noutro dia. O mar de Petra está 
sem ondas. Ela serenou: “PETRA: Eu não a amei. Simplesmente eu a quis pra mim. Passou. Só 
agora eu começo a ama-la. Aprendi, mãe, e isso foi muito ruim. Aprender devia ser bonito, não 
devia fazer sofrer.”(FASSBINDER, 1983, p.76).  
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Orientador: Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello (UEL)  

 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: O objetivo desse trabalho consiste em apreender o contexto sócio 
histórico do conto "Notas biográficas do novo deputado", de Alcântara 
Machado, na tentativa de demonstrar como esse contexto configura-se e quais 
são as temáticas sociais abordadas no conto. A base teórica é a Semiótica de 
linha francesa, a qual explica o processo da criação dos sentidos. Como se 
sabe, a obra de Alcântara Machado Brás, Bexiga e Barra Funda (1926) assume 
como cenário a cidade de São Paulo da década de trinta, período em que o 
trabalho italiano buscava-se fixar naquela região. Com isso, Alcântara 
Machado descreve muito bem as dificuldades desse imigrante ao se 
estabelecer em São Paulo: problemas com a língua, preconceito racial, 
indiferença etc. Na obra, encontra-se o discurso literário que aborda as 
relações de poder em diferentes fases da Literatura. Mais especificamente, o 
que se quis reunir foram trechos do conto em que se descrevem ou em que se 
narram situações de opressão. O que se pretende é explicar o processo de 
criação das significações engendradas por cenas enunciativas que 
caracterizam as relações de poder no conto aludido.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: semiótica; contexto sócio-histórico; Alcântara Machado. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

Antônio Castilho de Alcântara Machado d' Oliveira nasceu em 1901, em São Paulo. Sua 
família era provedora de campanhas do Império, senadores, professores e juristas.  

Sua carreira de escritor iniciou-se com publicações em artigos de jornal de crítica 
literária e posteriormente de crítico teatral. Ele foi Bacharel em Direito pela Faculdade de São 
Paulo.  

O seu primeiro livro publicado foi Pthé-Baby, em 1926, com registro de sua viagem à 
Europa. Alcântara Machado foi um escritor considerado modernista, mesmo sem participar da 
Semana de Arte Moderna. Em suas obras ficcionais, existem marcas do movimento 
antropofágico. Em seus últimos contos, há resquícios de um trabalho futurista.  

Em 1927 publicou a obra Brás, Bexiga e Barra Funda, com influência ítalo-brasileira. Os 
personagens dessa obra representam a massa italiana imigrante e os filhos desses imigrantes 
na inserção social, implicada com a relação do operário e com os emigrantes enriquecidos. 
Suas personagens são caracterizadas com dialeto paulistano mesclado com o dialeto do 
imigrante. Essa mistura de línguas revela o contexto sócio-histórico em que Machado estava 
inserido. Em outras palavras, isso revela o contexto, no qual se encontrava a população 
brasileira, em detrimento da chegada dos italianos e uma crítica à ascensão social 
preestabelecida na época. São Paulo estava em fase de adaptação, pois a população 
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permanecia em construção, não havia, ainda, uma sociedade estabilizada. Esse contexto sócio-
histórico permitiu a construção dos contos de Alcântara Machado.  

Alcântara Machado faleceu em 1935, no Rio de Janeiro, com 34 anos. Sua morte 
precoce não permitiu a expansão e o avanço de seu talento em seu trabalho. 
 
 
Materiais e métodosMateriais e métodosMateriais e métodosMateriais e métodos    

 
A proposta geral da pesquisa está vinculada a análise e compreensão da narrativa com 

base na linha teórica de Semiótica. 
A Semiótica tem por objeto de estudo a significação do texto. Assim, ela trata de 

estudar os sentidos do texto e como a linguagem foi utilizada nele. Ou seja, a finalidade da 
Semiótica é explicar a construção dos sentidos do texto. 

Em uma perspectiva, semiótica o texto é um objeto de significação e, ao mesmo tempo, 
um objeto de comunicação. A esse respeito, Fiorin salienta que o texto é um todo de sentido: 
objeto linguístico e histórico. 

  
Cabe lembrar que a palavra texto provém do verbo latino texto, istextum, texere, que 
quer dizer tecer. Da mesma forma que um tecido não é um amontoado desorganizado 
de fios, o texto não é um amontoado de frases, nem uma grande frase. (FIORIN, 2013, p. 
163) 

  
Porém, o texto, além de ser um objeto de significação, é também um objeto de 

comunicação entre os sujeitos. A esse respeito, Barros (2011, p. 7) afirma que “o texto encontra 
seu lugar entre os objetos culturais, inserido numa sociedade (de classes) e determinado por 
funções ideológicas específicas”. 

Dessa maneira, o texto está inserido em um contexto sócio-histórico. 
Consequentemente ele deve ser relacionado a esse contexto. O texto constrói-se como objeto 
de significação combinado como objeto de comunicação. Então, o estudo da unidade de 
sentido de um texto só pode ser feito com a junção da análise interna com a análise externa 
(sócio-histórico) na construção dos sentidos.  

Segundo Platão & Fiorin (2012), para um texto ter sentido completo, faz-se necessário 
considerar o contexto em que o enunciado está implantado. 

  
Entende-se por contexto uma unidade linguística maior onde se encaixa uma unidade 
linguística menor. Assim, a frase encaixa-se no contexto do parágrafo, o parágrafo 
encaixa-se no contexto do capítulo, o capítulo encaixa-se no contexto da obra toda. 
(Platão & Fiorin, 2012, p. 12)  

 
Um texto é arquitetado de maneira a dialogar como um debate dentro de determinada 

situação comunicativa, se está inserida em uma dada sociedade. Mesmo um discurso de 
caráter jornalístico, com aspecto de imparcialidade, possui uma intenção e ideologia a ser 
transmitidas.  

Em um texto, não se podem analisar partes isoladas, porque o sentido desses 
fragmentos é determinado pelo contexto, do qual faz parte. A interpretação de um texto deve 
estar vinculada às informações implícitas nele contidas. Devem-se preencher as lacunas 
deixadas pelo enunciador e extrair das entrelinhas os sentidos produzidos no texto. O texto é 
uma representação dos acontecimentos do mundo real e reflete de maneira crítica o que a 
sociedade está vivendo no momento.  

Em outras palavras, o entendimento do sentido do texto é intrínseco aos fatos 
ocorrentes na sociedade e a época em que o texto foi produzido. Seus significados representam 
os conceitos presentes em determinada época. Essas ideias são transmitidas por meio do texto, 
pois sabe-se que não há textos neutros, todos, de alguma maneira, possuem intencionalidades. 
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Consequentemente, os textos dialogam entre si de maneira explícita ou implícita. Ou seja, a 
intertextualidade está presente em todos os textos.  

Segundo Fiorin (2013), o texto é a junção do plano de conteúdo, com o plano de 
expressão, linguagem no sentido amplo utilizada para vincular o conteúdo.  

O processo de construção dos sentidos do texto é gerativo. Parte-se do mais abstrato ao 
mais concreto. Esse percurso gerativo é formado por três níveis: nível fundamental, nível 
narratológico e o nível discursivo.  

O nível fundamental é o alicerce do texto. Encontra-se nesse nível a oposição semântica. 
O nível narrativo é um processo de conjunção ou disjunção do sujeito em relação ao seu objeto 
de valor. Os estados de alma são relativos aos sujeitos, como por exemplo, amor, ódio, 
vergonha, angústia, medo etc.  

Para a semiótica todo e qualquer texto possui o nível narratológico. A esse respeito, 
Fiorin esclarece:  

 
Na realidade, é preciso fazer uma distinção entre a narratividade e narração. Aquela é 
componente de todos os textos, enquanto esta concerne a uma determinada classe de 
textos. A narratividade é uma transformação situada entre dois estados sucessivos e 
diferentes. Isso significa que ocorre uma narrativa mínima, quando se tem um estado 
inicial, uma transformação e um estado final. (FIORIN, 2013, p. 27-28) 

 
No terceiro nível, o discursivo, o texto toma corpo. É o nível da concretização das ideias. 

Nesse nível, há dois modelos de concretização: tematizações e figuratizações.  
Os textos figurativos são formados por termos concretos existente no mundo natural. 

Nas palavras de Fiorin (2006, p.91),“a figura é todo conteúdo de qualquer sistema de 
representação que tem um correspondente perceptível no mundo natural”.  

Tema é a abstração das figuras. São compostos por elementos abstratos. Segundo 
Fiorin, 

  
Tema é um investimento semântico, de natureza puramente conceptual, que não remete 
ao mundo natural. Temas são categorias que organizam, categorizam, ordenam os 
elementos do mundo natural: elegância, vergonha, raciocinar, calculista, orgulhoso, etc. 
(FIORIN, 2006, p. 91) 

 
As figuras separadamente não geram sentido. É preciso estabelecer relações entre elas. 

As figuras apontam para os temas.  
Os textos temáticos explicam o mundo. Os elementos figurativos simulam, recriam a 

história do homem em busca de seus valores. Percebe-se que, em diferentes textos, encontram-
se os mesmos temas. Entretanto, cada texto aborda, organiza os temas de diversas maneiras.  

Para compreender o texto figurativo, é necessário entender o elemento temático 
implícito às figuras. O interlocutor precisa ter uma leitura profunda e captar as significações nas 
entrelinhas do texto.  

Encontra-se também, na semântica discursiva a isotopia temática em que as ideias 
parciais apontam para uma única tese, um lugar comum. A esse respeito, Fiorin afirma:  

 
O que dá coerência semântica a um texto e o que faz dele uma unidade é a reiteração, a 
redundância, a repetição, a recorrência de traços semânticos ao longo do discurso. Esse 
fenômeno recebe o nome de isotopia. (FIORIN, 2006, p. 112) 

  
O texto admite mais de uma interpretação. Porém, não toda e qualquer leitura, pois é a 

isotopia que conduz as leituras. Portanto, há leituras que são válidas, isto é, referendadas pelo 
texto. Há outras, no entanto, que não são ajuizadas pelo texto. . . .     
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Resultados e discusResultados e discusResultados e discusResultados e discussõessõessõessões    
    
    
Resumo do conto “Notas Biográficas de um Novo Deputado” (MACHADO, 1983)Resumo do conto “Notas Biográficas de um Novo Deputado” (MACHADO, 1983)Resumo do conto “Notas Biográficas de um Novo Deputado” (MACHADO, 1983)Resumo do conto “Notas Biográficas de um Novo Deputado” (MACHADO, 1983)    

 
O coronel Juca Peixoto de Faria recebe uma carta de seu administrador, a qual narra os 

acontecimentos que ocorreram na fazenda. Uma das notícias é o falecimento de seu compadre 
João Intaliano. Ele deixou um filho, afilhado do coronel, que está na residência do 
administrador, que pede auxílio ao coronel com referência ao destino de Gennarinho. 

O coronel junto à sua esposa a respeito. No dia seguinte, respondem à carta. 
Gennarinho chega à cidade orientado pelo irmão mais velho. O menino de nove anos desce na 
estação com o nariz escorrendo, todo altivo, com uma carta endereçada ao coronel Juca 
Peixoto de Faria. Então, Gennarinho é adotado pelo casal, senhores da casa, que passam a 
educá-lo. 

O coronel troca o nome de Gennarinho, alegando não ser nome de gente, por Januário, 
nome de santo. Dona Nequinha pergunta ao marido sobre o futuro do garoto e decidem colocá-
lo em um colégio católico, pois ambos são pertencentes à religião. Com satisfação, aprumam 
Januário ao seu primeiro dia de aula. O coronel Juca acompanha até o reitor, o qual pergunta 
seu nome. O menino responde: Januário. Januário de quê? – pergunta o reitor. Com o olhar fixo 
no coronel, Januário responde: Januário Peixoto de Faria. Orgulhoso de seu filho o coronel segue 
a São Paulo e pensa fazer seu testamento, vislumbrando notas biográficas de um novo 
deputado: Januário Peixoto de Faria. 
 
 
Análise do objeto Análise do objeto Análise do objeto Análise do objeto     

 
Como afirmam Platão & Fiorin (2012), é preciso levar em conta o contexto em que a 

narrativa está inserida. Assim, o contexto da obra de Alcântara Machado passa-se no período 
em que a imigração italiana começa a se instalar no Brasil. A época em que o texto foi 
produzido é de extrema importância à interpretação. Assim, a época em que a obra foi escrita, 
1927, demonstra a ascensão social, por prestígio político. 

No conto “Notas Biográficas de um Novo Deputado” (MACHADO, 1983), há pistas que 
são representações dos acontecimentos do mundo real, os quais ajuízam críticas à sociedade: 
“V. Ex.cia e D.Nequinha Coronel velho por meio desta respeitosamente comunicar para V.Ex.cia 
que o cafezal novo agradeceu bastante a chuvarada desta semana” (MACHADO, 1983, p. 72). 
Neste recorte, identificam-se figuras que descrevem uma família de nível social prestigiado. 
Pois, os empregos dos pronomes de tratamento sugerem a posição social das personagens. 

Outro recorte que comprova o status social da família “O coronel recusou a sopa” (1983, 
p. 73), a nominalização “coronel” revela o contexto em que as personagens estão inseridas e 
também se pressupõe que há serviçais na casa, uma característica, dentro do contexto, de 
quem tinha posses. O texto possui marcas que contribuem para essa identificação. Esses 
trechos, também, apontam ao contexto familiar. 

As ideias de prestígio social estão representadas por meio dos termos “coronel”, 
“mandou levar a sopa”, “Ex.mo”. O plano de expressão sinaliza que, no nível fundamental, 
encontram-se as marcas de opressão e de liberdade. O termo “coronel” refere-se às forças 
armadas, o exército dominante naquele contexto. Para representar o prestígio foram utilizadas 
patentes do exército, que as figuram. 

Como o contexto influencia a leitura do texto, há outro elemento que reforça o nível 
social do coronel: “mandou levar a sopa” (MACHADO, 1983, p. 73) é outra característica que 
revela o nível social e o autoritarismo. 

A narrativa ilustra a desigualdade social presente na sociedade. Há um contraste entre o 
comportamento da classe social desfavorecida, representada por Gennarinho, e o 
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comportamento da classe social prestigiada, representada pela família do coronel Juca 
“Gennarinho desceu na estação da Sococabana com o nariz escorrendo” (MACHADO, 1983, p. 
73). Esse recorte contrasta com o nível social do coronel. Gennarinho é caracterizado como 
menino mal cuidado. Essa caracterização pode ser confirmada pelas descrições “veio desde a 
estação até a Avenida Higienópolis com a cabeça para fora do automóvel soltando cusparadas. 
Apertou o dedo no portão. Disse uma palavra feia. Subiu as escadas correndo” (MACHADO, 
1983, p. 73-74). Essas figuras indicam o contexto em que o menino encontrava-se, ou seja, o 
garoto é ousado, procede de maneira diferente do contexto da família do coronel. 

Os elementos que reforçam a ousadia e os costumes diferentes em relação à nova 
família são apresentados quando a esposa do coronel fala ao telefone com uma amiga da 
família e explica a adoção e a origem de Gennarinho: “nasceu no Brás. O pai era não sei o quê” 
(MACHADO, 1983, p.74). Esse diálogo caracteriza a descendência do garoto como trabalhador 
braçal, o que marca a desigualdade social na convivência de Gennarinho. 

O texto deixa mais pistas e reforços para a questão da desigualdade social: 
 

— Diabinho de menino! Querendo a toda força levantar a saia da Atsué. 
— Mas isso não está direito, Juca. Vou já e já... 
— É. Direito não está mesmo. Mas é engraçado.  
— ...dar uns tapas nele. (MACHADO 1983, p. 75). 

 
Esse trecho evidencia a diferença educacional e há uma tentativa de moldar 

Gennarinho, conforme a sociedade prestigiada. Esses elementos figurativos simulam a história 
do homem em busca de seus valores (BARROS, 2011). Ou seja, no texto há uma procura por 
valor de homem na tentativa de educar Gennarinho, conforme as condições do status social. 
Neste mesmo recorte há um elemento que comprova que a família é de origem italiana pelo 
fato de uma das subordinadas chamar “Atsué” um nome oriundo da Itália. Outra marca que 
afirma as mudanças no comportamento do menino ocorre quando substituem seu nome: “Esse 
negócio de Gennarinho não está certo. Gennarinho não é nome de gente. Você agora passa a se 
chamar Januário que é a tradição. Eu já indaguei. Ouviu? Eta menino impossível! Sente-se já aí 
direito! Você passa a se chamar Januário. Ouviu?” (MACHADO, 1983, p.75). Januário é nome de 
santo. Dessa maneira, o texto deixa implícito nas entrelinhas a opressão por parte da 
sociedade, pois com o vínculo religioso há maior valor no nome da família, cuja estima é 
ressaltada e respeitada. Uma vez que, a Igreja exerce grande poder político e influência na 
sociedade. 

O texto dialoga entre si, assim, há coerência no texto. Portanto, a narrativa continua a 
abastecer de figurativizações o contexto da desigualdade social. 

 
Uma noite na cama Dona Nequinha perguntou: — Juca: você pensou no futuro do 
menino? 
—...mas você não há de querer que ele cresça um vagabundo, eu espero. 
— Pois está visto que não quero. 
— Eu acho que a primeira cousa que se deve fazer é meter o menino num colégio. 
— Num colégio de padres. 
— É. 
— Eu sou católica. Você também é. O Januário também será. 
— Muito bem... (1983, p. 76) 

 
Essas referências discursivas apontam à tentativa de adequar o filho adotado aos 

costumes da alta sociedade. O caminho é colocá-lo em uma escola com educação prestigiada. 
Encontram-se, na citação acima, aspectos linguísticos, que fazem referência ao nível de 
educação das escolas, que afirmam a desigualdade social. 

Reforçam-se as marcas de uma sociedade capitalista, na qual há grandes distinções 
entre o proletariado e os nobres: “Dona Nequinha preparou logo. Pão francês. Goiabada 
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Pesqueira. Queijo Palmira. — Diga pro Inácio tirar o automóvel. O fechado.” (MACHADO, 1983, p. 
77). Indica, novamente, opressão e autoritarismo. 

A escola em que o menino foi inserido corresponde ao padrão de vida de seus pais 
adotivos, em um contexto de formalidade “a meninada entrava no Ginásio de São Bento em 
silêncio e beijava a mão do Senhor Reitor.” (MACHADO, 1983, p. 79). O prestígio social da Igreja 
proporcionava um nobre título futuro ao menino, pois o nome, Januário, já identificava com a 
Igreja: “o coronel seguiu para o São Paulo Clube pensando em fazer testamento.” (MACHADO, 
1983, p. 79). Seus pais pretendiam fazer de Januário o sucessor das posses da família. 

As figuras do conto reiteram os mesmos temas aqui agrupados. Esses temas caminham 
em uma única direção, que são as relações autoritárias e de submissão na sociedade: eis o 
conceito de isotopia temática mencionado anteriormente. 
 
 
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    

 
O texto condensa a visão ideológica e o contexto sócio-histórico daquela sociedade. A 

semiótica passa a ser um instrumento importante para essa análise.  
Isso prova que a Semiótica trabalha sim com o contexto sócio-histórico. Porém, esse 

não é algo externo ao texto ou justaposto a ele, mas inerente ao texto.  
Por meio das teorias Semióticas, pôde-se interpretar os temas implícitos na narrativa. O 

autoritarismo presente nas entrelinhas do conto foi desmiuçado por conta do narrador ter 
deixado pistas que contribuíssem para essa análise. 

A análise mostra, dentro da narrativa, os sujeitos em busca de seus valores (BARROS, 
2011). Dessa maneira, os aspectos relacionados aos desdobramentos de cunho religioso e 
prestígio social são intrínsecos aos valores em que a sociedade busca. 

Foi possível comprovar que um texto é arquitetado com propósito de debate, dentro de 
um contexto comunicativo. Consequentemente, o texto possui intencionalidade e ideologias a 
serem transmitidas por meio da escrita. 

O texto como um todo perpassa as ideias imprimidas nele. A unidade de sentido 
encontrada no conto “Notas Biográficas de um Novo Deputado” (MACHADO, 1983), é intrínseco 
aos acontecimentos ocorrentes na sociedade e a época em que o texto foi produzido.  
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AnexoAnexoAnexoAnexo 
 

NOTAS BIOGRÁFICAS DE UM NOVO DEPUTADONOTAS BIOGRÁFICAS DE UM NOVO DEPUTADONOTAS BIOGRÁFICAS DE UM NOVO DEPUTADONOTAS BIOGRÁFICAS DE UM NOVO DEPUTADO    
 
O coronel recusou a sopa.  
— Que é isso, Juca? Está doente?  
O coronel coçou o queixo. Revirou os olhos. Quebrou um palito. Deu um estalo com a língua.  
— Que é que você tem, homem de Deus?  
— O coronel não disse nada. Tirou uma carta do bolso de dentro. Pôs os óculos. Começou a ler:  
— Ex.moSr. Coronel Juca. 
— De quem é? 
— Do administrador da Santa Inácia.  
— Já sei. Geada?  
— Escute. Ex.mo Coronel Juca. Respeitosas saudações. Em primeiro lugar Saúdo-vos V.Ex.cia e 
D.Nequinha. Coronel venho por meio desta respeitosamente comunicar para V.Ex.cia que o 
cafezal novo agradeceu bastante a chuvarada desta semana. E tal e tal. Me acho doente 
diversos incômodos divido a serviço.  
— Coitado. 
— Mas não é isso. O major DomingoNeto mandou buscar a vacca...(Ó senhor! Não acho... 
— Na outra página, Juca. 
— Está aqui. Vá escutando. Em último lugar vos comunico que seu compadre João Intaliano 
morreu.  
— Meu Deus, não diga?!  
— ...morreu segunda que passou de uma enemia nos rins: Por esses motivos recolhi em casa o 
vosso afilhado e órfão Gennarinho. Pesso para V.E que me mande dizer o distino, e tal. 
Eagoramulher? 
Dona Nequinha suspirou. Bebeu um gole de água. Mandou levar a sopa.  
— E então?  
Dona Nequinha passou a língua nos lábios. Levantou a tampa da farinheira. Arranjou o virote.  
— E então? Que é que eu respondo? 
 Dona Nequinha pensou. Pensou. Pensou. E depois: 
— Vamos pensar bem primeiro, Juca. Não coma o torresmo que faz mal. Amanhã você 
responde. E deixe-se de extravagâncias.  
Gennarinho desceu na estação da Sorocabana com o nariz escorrendo. Todo chibante. De 
chapéu vermelho. Bengalinha na mão. Rebocado pelo filho mais velho do administrador. E com 
uma carta para o Coronel J. Peixoto de Faria. 
Tomou o coche Hudson que estava à sua espera. Veio desde a estação até a Avenida 
Higienópolis com a cabeça para fora do automóvel soltando cusparadas. Apertou o dedo no 
portão. Disse uma palavra feia. Subiu as escadas berrando.  
— Tire o chapéu.  
Tirou. 
—Diga boa-noite. 
Disse.  
— Beije a mão dos padrinhos.  
Beijou.  
— Limpe o nariz.  
Limpou com o chapéu.  
— Pronto, Nhãzinha. A telefonista cortou. Chegou anteontem. Espertinho como ele só. Nem você 
imagina. Tem nove anos. É sim. Crescidinho. Juca ficou com dó dele. Pois é. Coitadinho. 
Imagine. Pois é. Faz de conta que é um filho. Já estou querendo bem mesmo. Gennarinho. O 
que? E sim. Nome meio esquisito. Também acho. O Juca está que não pode mais de satisfeito. 
Ele que sempre desejou ter tanto um filho, não é? Pois então. Nasceu no Brás. O pai era não sei 
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o quê. Estava na fazenda há cinco anos já. Bom, Nhãzinha. O Juca está me chamando. Beijos na 
Marianinha. Obrigado. O mesmo. Até amanhã. Ah! Ah! Ah! Imagine! Nesta idade!... Até amanhã, 
Nhãzinha. Que é que você queria Juca?  
— Agora é tarde! Você não sabe o que perdeu. 
— O Gennarinho, é?  
— Diabinho de menino! Querendo a toda força levantar a saia da Atsué.  
— Mas isso não está direto, Juca. Vou já e já... 
— É. Direto não está mesmo. Mas é engraçado. 
— ...dar uns tapas nele. Não faça isso, ora essa! Dar à toa no menino!  
— Não é à toa, Juca.  
— Bom. Então dê. Olhe aqui: eu mesmo dou, sabe? Eu tenho mais jeito. 
Um dia na mesa o coronel implicou:  
— Esse negócio de Gennarinho não está certo. Gennarinho não é o nome de gente. Você agora 
passa a se chamar Januário que é a tradição. Eu já indaguei. Ouviu? Eta menino impossível! 
Sente-se já aí direito! Você passa a se chamar Januário. Ouviu?  
—Ouvi.  
— Não é assim que se responde. Diga sem se mexer na cadeira: Ouvi, sim senhor.  
— Ouvi, sim senhor coronel!  
Dona Nequinha riu como uma perdida. Da resposta e dacontinência. 
 Uma noite na cama Dona Nequinha perguntou: 
— Juca: você já pensou no futuro do menino?  
O coronel estava dorme não dorme. Respondeu bocejando:  
— Já-á-á! Que é que você resolveu?  
O coronel levou um susto.  
— O quê? Resolveu o quê?  
— O futuro do menino, homem de Deus!  
— Ha... 
— Responda.  
O coronel coçou primeiro o pescoço. 
— Para falar a verdade, Nequinha, ainda não resolvi nada.  
O suspiro desanimado da consorte foi um protesto contra tamanha indecisão. 
— Mas você não há de querer que ele cresça um vagabundo, eu espero.  
— Pois está visto que não quero.  
Aproveitando o silêncio o despertador bateu mais forte no criado-mudo. Dona Nequinha ajeitou 
o travesseiro. São José dentro de sua redoma espiou o vôo de dois pernilongos. 
— Eu acho que... Apague a luz que está me incomodando.  
— Pronto. Acho o quê?  
— Eu acho que a primeira cousa que se deve fazer é meter o menino num colégio. 
— Num colégio de padres.  
— É.  
— Eu sou católica. Você também é. O Januário também será.  
— Muito bem...  
— Você parece que está dizendo isso assim sem muito entusiasmo...  
Era sono.  
— Amanhã-ã-ã... ai! ai!... nós vemos isso direito, Nequinha...  
Até o coronel ajudou a aprontar o Januário. Foi quem pôs ordem na cabelada cor de abóbora. 
Na terceira tentativa fez uma risca no meio da cabeça.  
— Agora só falta a merenda. 
 Dona Nequinha preparou logo. Pão francês. Goiabada Pesqueira. Queijo Palmira.  
— Diga pro Inácio tirar o automóvel. O fechado. 
 A comoção era geral. Dona Nequinha apertou mais uma vez a gravata azul do Januário. O 
coronel deu uma escovadela, pensativo, no gorro. Januário fez uma cara de vítima.  
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— Vamos indo que está na hora.  
Dona Nequinha (o coronel já se achava no meio da escadaria de mármore carregando a pasta 
colegial) beijou mais unia vez a testa do menino. Chuchurreadamente. Maternalmente.  
— Vá, meu filhinho. E tenha muito juízo, sim? Seja muito respeitador. Vá.  
Todo compenetrado, de pescoço duro e passo duro, Januário alcançou o coronel. 
A meninada entrava no Ginásio de São Bento em silêncio e beijava a mão do Senhor Reitor. 
Depois disparava pelos corredores jogando os chapéus no ar. As aulas de portas abertas 
esperavam de carteiras vazias. O berreiro sufocava o apito dos vigilantes.  
— Cumprimente o Senhor Reitor.  
D. Estanislau deu umas palmadinhas na nuca do Januário. Januário tremeu.  
— Crescidinho já. Muito bem. Muito bem. Como se chama?  
Januário não respondeu.  
— Diga o seu nome para o Senhor Reitor. 
— Januário.  
— Ah! Muito bem. Januário. Muito bem. Januário de quê? 
 Januário estava louco para ir para o recreio. Nem ouviu. 
— Diga o seu nome todo, menino! 
 Com os olhos no coronel: 
— Januário Peixoto de Faria.  
O porteiro apareceu com uma sineta na mão. Dlin-dlin! Dlin-dlin! Dlin-dlin!  
O coronel seguiu para o São Paulo Clube pensando em fazer testamento.  
 
(MACHADO. A. Brás, Bexiga e Barra Funda: notícias de São Paulo. Ed. Objetivo São Paulo, 1983, 
p. 72-79). 
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MMMMÉCANIQUEÉCANIQUEÉCANIQUEÉCANIQUE: : : : SOUVENIRS DSOUVENIRS DSOUVENIRS DSOUVENIRS D’’’’UNUNUNUN    
JEUNNE HOMME, JEUNNE HOMME, JEUNNE HOMME, JEUNNE HOMME, DE JEAN ANOUILHDE JEAN ANOUILHDE JEAN ANOUILHDE JEAN ANOUILH    

    
    

Desiree Bueno Tibúrcio (UEL) 
Orientadora: Sonia Pascolati (UEL)  

 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Em La Vicomtesse d’Eristal n’a pas reçu son balai mécanique: 
souvenirs d’un jeune homme, Jean Anouilh se propõe a escrever suas 
memórias durante o período que precede sua fama, isto é, entre 1928 e 1945. 
Considerando que o autor focou a maior parte de seu trabalho na escrita 
dramática, esta é uma das poucas obras narrativas publicadas pelo 
dramaturgo, na qual ele confirma seu talento, aventurando-se nos domínios do 
romance. No entanto, a obra não é uma autobiografia: o autor escreve sua 
narrativa por meio da experimentação, utilizando-se, para isso, de um romance 
autoficcional. Nesse sentido, o que distingue uma obra autobiográfica de uma 
autoficcional? Os estudiosos Philippe Lejeune, Serge Doubrovsky e Vicent 
Colonna contribuem para a discussão dos conceitos de autobiografia e 
autoficção, pois ambos os autores discutem o ambíguo papel do romancista 
autoficcional: de um lado a experiência vivida, de outro a criação literária. 
Pensando no limiar ente o romancista de autoficção e sua obra, este trabalho 
tem o intuito de analisar os pontos que destacam a obra de Anouilh como um 
romance autoficcional.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: autoficção; romance; memórias. 

 
 

Nascido em 1910, com oito anos Jean Anouilh já se encanta com o teatro ao assistir 
uma versão de Romeu e Julieta com marionetes gigantes e com dez anos começa a escrever, 
portanto, revela precocemente o talento para a literatura dramática. Dentre a vasta obra escrita 
por Anouilh, La Vicomtesse d’Eristal destaca-se para a presente pesquisa, uma vez que é um 
dos poucos romances publicado pelo dramaturgo, considerando ainda que o autor focou a 
maior parte de seu trabalho na escrita dramática. Em La Vicomtesse d’Eristal, Anouilh se 
propõe a escrever suas memórias durante o período que precede sua fama, isto é, de 1928 a 
1945. No entanto, a presente obra não é uma autobiografia: o autor escreve sua narrativa por 
meio de um romance experimental, utilizando-se de uma narrativa híbrida, misto de ficção e 
realidade, que seria denominada, posteriormente, de romance autoficcional. 

Anouilh busca no real os alicerces para escrever suas memórias, com isso, ao escrever 
sobre si mesmo, o autor se insere também como personagem. Sendo Anouilh personagem dele 
mesmo, como discernir estas “duas espécies aliadas” (FOSTER, 1974, p. 43), o ser humano e a 
personagem fictícia, denominadas por Foster como Homo sapiens e Homo fictus? Ao estudar as 
personagens de ficção, Candido revisita Foster e procura distinguir a personagem fictícia da 
pessoa viva por meio da comparação entre elas: 

 
O Homo fictus é e não é equivalente ao Homo sapiens, pois vive segundo as mesmas 
linhas de ação e sensibilidade, mas numa proporção diferente e conforme avaliação 
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também diferente. Come e dorme pouco, por exemplo; mas vive muito mais 
intensamente certas relações humanas, sobretudo as amorosas. Do ponto de vista do 
leitor, a importância está na possibilidade de ser ele conhecido muito mais cabalmente, 
pois enquanto só conhecemos o nosso próximo do exterior, o romancista nos leva para 
dentro da personagem (CANDIDO, 2004a, p. 63). 

 
Nesse sentido, o homo fictus acaba por ser tão complexo quando o homo sapiens e ao 

mesmo tempo em que são próximos, são igualmente diferentes. Anouilh, ao narrar suas 
memórias, transforma-se igualmente em personagem; com isso, o dramaturgo enquanto 
criação literária encontra-se entre o homo sapiens e o homo fictus. Mas antes de analisar a 
personagem “Anouilh”, há de se compreender a obra enquanto autoficção.  

É importante distinguir a autoficção da autobiografia, sendo que com relação ao 
segundo, Massaud Moisés (2004, p. 46) afirma que é “difícil traçar o limite exato entre a 
autobiografia, as memórias, o diário íntimo e as confissões, visto conterem cada qual a seu 
modo, o mesmo extravasamento do ‘eu’”, o limiar entre cada qual é tênue e todos trazem a 
verossimilhança em seus alicerces. Com relação ao escritor que se desdobra em personagem, 
Lejeune (2008, p. 31) questiona: “O herói de um romance declarado como tal poderia ter o 
mesmo nome que o autor? Nada impediria que a coisa existisse e seria talvez uma contradição 
interna da qual se poderia obter efeitos interessantes”. E em Fils, Doubrovsky (1977) propõe um 
novo conceito que procura responder a esta inquietação de Lejeune, fenômeno ao qual 
Doubrovsky denominou “autoficção”. Para ele, o termo não caracteriza “[...] nem autobiografia 
nem romance, e sim, no sentido estrito do termo, funciona entre os dois, em um re-envio 
incessante, em um lugar impossível e inacessível fora da operação do texto” (DOUBROVSKY, 
1988, p. 70 apud KLINGER, 2012, p. 47).  

Já a autobiografia é, segundo o Dicionário de termos literários, “como assinala a 
etimologia, [...] uma biografia, ou história de uma vida, que o próprio autor elabora.” (MOISÉS, 
2004, p. 46). No mais, tanto autobiografia, quanto autoficção inserem-se, preferencialmente, 
no gênero romance, uma vez que este se trata de “um gênero ambíguo, no qual cabem desde a 
confissão e a autobiografia até o ensaio filosófico” (PAZ, 1976, p. 68). 

Cabe ainda ressaltar que apesar da proximidade com o real, tanto a autobiografia 
quanto a autoficção, não se inserem em uma convenção literária realista. Watt (1990, p. 32), 
ao escrever sobre o realismo formal no romance, já afirmava que por mais fiel à realidade que 
uma transcrição literária possa ser, isso não significa necessariamente que o autor está criando 
uma obra fiel à verdade; além disso,  

 
Há diferenças importantes no grau em que as diferentes formas literárias imitam a 
realidade; e o realismo formal do romance permite uma imitação mais imediata da 
experiência individual situada num contexto temporal e espacial do que outras formas 
literárias. Por conseguinte as convenções do romance exigem do público menos que a 
maioria das convenções literárias; e isso com certeza explica por que a maioria dos 
leitores nos dois últimos séculos tem encontrado no romance a forma literária que 
melhor satisfaz seus anseios de uma estreita correspondência entre a vida e a arte 
(WATT, 1990, p. 32). 

 
Autobiografia e autoficção, ambas próximas à realidade, sem, porém procurar imitá-la, 

pois apesar de buscar o relato do real, a escrita das memórias é atravessada pela subjetividade 
do autor e acaba por se fundir com a ficção; nesse sentido, para Klinger (2012, p. 47) “a 
categoria de autoficção implica não necessariamente uma corrosão da verossimilhança interna 
do romance, e sim um questionamento das noções de verdade e de sujeito”.  

Em suma, a diferença entre autobiografia e autoficção está no que Lejeune chamou de 
“pacto autobiográfico”, isto é, uma espécie de contrato que o autor firma com seu leitor na 
autobiografia, no qual ele se compromete em escrever a verdade. Em um texto autoficcional, 
tal pacto não existe: enquanto a autobiografia procura, ao menos a priori, relatar a verdade 
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dentro do limite do real, do factual, do documental, a autoficção não se preocupa com o 
verossímil, nem se limita ao real:  

 
O romance autobiográfico se inscreve na categoria do possível, do verossimilmente 
natural, ele suscita dúvidas sobre sua verificabilidade mas não sobre sua 
verossimilhança; enquanto que a autoficção mistura verossimilhança com 
inverossimilhança e assim suscita dúvidas tanto a respeito da sua verificabilidade 
quanto da sua verossimilhança. Pelo contrário, mantendo-se dentro da categoria do 
possível, do verossimilhante natural, o romance autobiográfico convence o leitor de que 
tudo se passa logicamente, mesmo que o narrado não seja verificável. A identificação do 
herói com o autor passa necessariamente pela ambiguidade: o texto sugere uma 
identificação entre eles e, ao mesmo tempo, distribui índices de ficcionalidade que 
atentam contra a identificação (KLINGER, 2012, p. 46). 

 
Essa definição que Klinger fornece da autoficção provém de teóricos que, aceitando e 

discordando de alguns pressupostos teóricos de Doubrovsky, discutem com ele o conceito, 
como Vicent Colonna (2004, p. 75), para quem a autoficção é o conjunto de procedimentos de 
ficcionalização do eu. Para ele, não importa a autenticidade dos fatos, mas sim a exploração do 
imaginário literário, como o fato do autor se tornar personagem dele mesmo, seja direta ou 
indiretamente, mas sempre de modo evidente ao leitor. Para isso, Colonna (2004, p. 75, 
tradução nossa) coloca categorias para a autoficção, dentre elas a autoficção fantástica1, na 
qual “o escritor está no centro do texto como em uma autobiografia (é o herói), mas transfigura 
a sua existência e identidade em uma história irreal, indiferente à verossimilhança”2 

Conforme Klinger, a obra autoficcional suscita dúvidas sobre sua verificabilidade. Em 
Anouilh essa mescla da realidade com a ficção é confessa em alguns trechos da obra: “Eu 
invento um pouco o texto” (ANOUILH, 1987, p. 31, tradução nossa)3. Aqui Anouilh trará em 
seguida o texto de uma carta e assume a invenção presente no texto. Ao escrever o texto da 
carta, o autor não se preocupa com sua reprodução fazendo-a à sua maneira, inventando o 
texto e assumindo a invenção, a ficção. O autor sabe que esse texto não é passível de 
verificabilidade e ele não tenta fazer isso, conforme é possível notar na nota da editora 
encontrada na contracapa da obra: 

 
Jean Anouilh se defende de ter desejado escrever suas memórias. [...] Ele admite que é 
difícil reconhecer essa personagem fustigada pela vida, lidando com estes monstros 
nem sempre sagrados que são os atores e diretores de teatro, mas nós, nós sabemos 
bem que isso é fruto de sua modéstia e convicções. [...] Em cima da mesa se acumulam 
manuscritos povoados de todas as personagens que acompanharam sua vida imaginária 
e sua vida real. O homem de teatro é um mágico. (1987, tradução nossa)4 

 
Apesar de o título propor uma obra que relatará as memórias de um homem em sua 

juventude, Anouilh, enquanto personagem, busca no Anouilh escritor apenas o referencial para 
a criação da personagem. Há de se considerar ainda que “a vida é vivida no corpo” 
(DOUBROVSKY, 2007, p. 3) e a personagem não é constituída de um corpo físico, mas de 
palavras. 

                                                           
1 Outras três categorias são propostas pelo teórico francês: a intrusiva, a especular e a autobiográfica. 
2 “L’écrivain est au centre du texte comme dans une autobiographie (c’est le héros) mais il transfigure son existence 
et son identité, dans une histoire irréelle, indifférente à la vrai semblance.” (COLONNA, 2004, p. 75, tradução nossa) 
3 “J’invente un peu le texte” (ANOUILH, 1987, p. 31) 
4 Jean Anouilh se défend d'avoir voulu écrire ses memóires. [...] Il avoue avoir du mal à se reconnaître dans ce 
personnage ballotté par la vie, aux prises avec ces monstres pas toujours sacrés que sont les comédiens et les 
directeurs de théâtre, mais nous, nous savons bien que c’est déjà lui avec ses modesties et ses certitudes. [...] mais 
sur la table s'accumulent les manuscrits peuplés de tous ces personnages qui on accompagné sa vie imaginaire et as 
vie réelle. L'homme de théâtre est un magicien. (1987). 
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Aliás, o título do livro seria, para Lejeune, uma espécie de pacto autobiográfico, visto 
que fica claro se tratar das memórias daquele que escreve. A ficção presente nele o incluiria no 
rol de romances autoficcionais teorizados por Doubrovsky que, dentre as características da 
autoficção, impõe o homonimato entre autor, narrador e personagem, assim como faz Lejeune. 
Porém, Anouilh explicita estar inventando partes daquela suposta vida narrada, fazendo com 
que a teoria doubrovskiana se torne incapaz de solucionar o problema no qual se insere a obra 
La Vicomtesse. Recorremos, mais uma vez, às categorias de Colonna, que descreve a 
autoficção autobiográfica como aquela na qual 

 
O escritor é sempre o herói de sua história, o pivô em torno do qual a matéria da 
narrativa é ordenada, mas ele fabula sua existência a partir de dados reais, permanece o 
mais próximo possível da verossimilhança e inscreve no texto uma verdade, em todo 
caso, subjetiva – ou ainda mais que isso (COLONNA, 2004, p. 93, tradução nossa)5 

 
Como dramaturgo, Anouilh pôde criar as mais variadas personagens e isto não seria 

diferente ao escrever suas memórias. Na presente obra, ele é ao mesmo tempo escritor, 
narrador e personagem, sendo que este último é apresentado de maneira gradual, conforme se 
dá o desenrolar da trama.  

Este modo sutil que o escritor utiliza para se apresentar como personagem cativa o 
leitor, que deseja cada vez mais conhecer o Anouilh personagem; o leitor questiona sobre este 
jovem juntamente com Étienne Damour: “— Quem é o rapaz que está dançando com minha 
esposa?” (ANOUILH, 1987, p. 17, tradução nossa)6, e toma conhecimento de que este homem é 
“Anouilh, o novo redator” (ANOUILH, 1987, p. 17, tradução nossa)7, e é assim, por meio de 
fragmentos de sua vida, apresentados pelo escritor que o leitor aos poucos conhece a 
personagem, com isso ele quebra a barreira entre a personagem de ficção e o escritor, pois que 

  
a personagem é um ser fictício, — expressão que soa como paradoxo. De fato, como 
pode uma ficção ser? Como pode existir o que não existe? No entanto, a criação literária 
repousa sobre este paradoxo, e o problema da verossimilhança no romance depende 
desta possibilidade de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação da fantasia, 
comunica a impressão da mais lídima verdade existencial. Podemos dizer, portanto, que 
o romance se baseia, antes de mais nada, num certo tipo de relação entre o ser vivo e o 
ser fictício, manifestada através da personagem, que é a concretização deste (CANDIDO, 
2004a, p. 55). 

 
A personagem autoficcional carrega um paradoxo ainda maior, visto que o escritor (no 

caso Anouilh) realmente existe; já sua personagem é criação e repousa nessa “verdade 
existencial”, pois seus alicerces se encontram no plano da realidade. A ambiguidade presente 
nessa mescla entre o real e a ficção dialoga com o “toque do romancista” definido por Mr. 
Norman Douglas em uma carta aberta a D. H. Lawrence e que é retomado por Foster (1974, p. 
50), sendo que o “toque do romancista”, 

 
consiste, devo dizer, na incapacidade de perceber as profundezas e complexidades da 
mente humana comum; seleciona para fins literários duas ou três facetas de um homem 
ou de uma mulher, geralmente os ingredientes mais espetaculares e portanto mais 
“úteis” dentre as suas características, e despreza os demais. Tudo o que não combinar 
bem com esses traços especialmente escolhidos é eliminado; tem de ser eliminado, 
porque, do contrário, a descrição fará água. Os dados são estes e aqueles; tudo o que for 
incompatível com esses dados deve ir para a prancha. Resulta que o toque do 

                                                           
5 l’écrivain est toujours le héros de son histoire, le pivot autour duquel la matière narrative s’ordonne, mais il affabule 
son existence à partir de données réelles, reste au plus près de la vrai semblance et crédite son texte d’une vérité au 
moins subjective — quand ce n’est pas davantage. (COLONNA, 2004, p. 93). 
6 “— Quel est ce jeune homme qui vient d’ouvrir le bal avec ma femme” (ANOUILH, 1987, p. 17). 
7 “Anouilh, le nouveau concepteur-rédacteur” (ANOUILH, 1987, p. 17, tradução nossa). 
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romancista argumenta, ainda que às vezes logicamente, a partir de uma premissa falsa; 
ele toma o que lhe convém e deixa de lado o resto. Os fatos podem estar corretos até o 
ponto aonde vão, mas eles são muito poucos; o que o autor diz pode ser verdadeiro, mas 
de jeito nenhum é a verdade. É o toque do romancista. Ele falseia a vida. (DOUGLAS, 
apud FOSTER 1974, p. 50). 

 
Anouilh emprega o toque do romancista ao escrever La Vicomtesse d'Eristal, e se para 

Mr. Norman Douglas “[...] o toque do romancista evidentemente não é bom para a biografia, já 
que nenhum ser humano é simples” (FOSTER, 1974, p. 50), ele o é para o romance, da mesma 
forma que o é para a autoficção; além disso, este recurso contribui para 

 
confundir as noções de verdade e ilusão, o autor desafia a capacidade do leitor de 
‘cessar de descrer’. Assim, o que interessa na autoficção não é a relação do texto com a 
vida do leitor, e sim a do texto como forma de criação de um mito, o mito do escritor 
(KLINGER, 2012, p. 50).  

 
Com isso, ao confundir verdade com ficção, o escritor está inserindo o toque do 

romancista em sua obra. O autor não somente desafia a capacidade do leitor, como também 
possibilita que se tornem cúmplices, caso ele compactue com o jogo proposto pelo escritor, e 
desta maneira aguça a curiosidade com relação ao “mito do escritor”: “A autoficção participa da 
criação do mito do escritor, uma figura que se situa no interstício entre a ‘mentira’ e a 
‘confissão’” (KLINGER, 2012, p. 51). Isso ocorre não somente por conta do toque do romancista, 
mas também devido à complexidade dos seres. Considerando que o conhecimento de um ser 
sobre outro será sempre incompleto, por mais fiel que o romancista autoficcional tente ser 
sobre si mesmo, ainda assim a transposição para a escrita será fragmentária, visto que 

 
[...] a noção a respeito de um ser, elaborada por outro ser, é sempre incompleta, em 
relação à percepção física inicial. É que o conhecimento dos seres é fragmentário. Esta 
impressão se acentua quando investigamos os, por assim dizer, fragmentos de ser, que 
nos são dados por uma conversa, um ato, uma sequência de atos, uma afirmação, uma 
informação. Cada um desses fragmentos, mesmo considerado um todo, uma unidade 
total, não é uno, nem contínuo. Ele permite um conhecimento mais ou menos adequado 
ao estabelecimento da nossa conduta, com base num juízo sobre o outro ser; permite, 
mesmo, uma noção conjunta e coerente deste ser; mas essa noção é oscilante, 
aproximativa, descontínua. Os seres são, por sua natureza, misteriosos, inesperados 
(CANDIDO, 2004a, p. 56). 

 
Assim, sendo fragmentário o conhecimento sobre os seres, ao se criar uma 

personagem, esta também será fragmentária. Com isso, não somente Anouilh torna-se 
personagem, mas também todos aqueles citados em sua obra, uma vez que esses seres são 
apresentados conforme a percepção fragmentária daquele que os cria. 

Essa fragmentação também está presente na narrativa de La Vicomtesse d'Eristal, a 
começar pelo recorte temporal que o autor faz de suas memórias, que compreende apenas o 
período que precede sua fama. Neste recorte, Anouilh ainda narra apenas alguns fragmentos 
vividos, a narrativa é fragmentada, da mesma forma que a memória também o é, como é 
possível observar no seguinte trecho, em que o narrador relata a montagem da peça l’Alouette: 
“Jeanne nunca subiu para a fogueira tão feliz como naquela noite.” (ANOUILH, 1987, p. 187, 
tradução nossa)8, e em seguida a narrativa passa a relatar a montagem de Becket “Quando 
montamos Becket [...]” (ANOUILH, 1987, p. 187, tradução nossa)9. Ambos os trechos são de 
acontecimentos distintos, narrados separados apenas por um espaço entre o final do parágrafo 
que o autor escreve sobre l’Alouette e o início do parágrafo que narra sobre Becket. 

                                                           
8 “Jeanne n’est pas jamais monté feu bûcher aussi joyeusement que cesoir-là.” (ANOUILH, 1987, p. 187). 
9 “Quand nous avons monté Becket [...]” (ANOUILH, 1987, p. 187). 
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Vale ressaltar que ao propor realizar a narração de suas memórias, Anouilh não está 
fazendo uma cópia da realidade, mas sim recriando uma existência, afinal, a escrita 
autoficcional não se propõe a fazer um relato do real, pois segundo Doubrovsky (2001, p. 22, 
tradução nossa):  

 
A narração não é uma cópia, ela é criação de uma existência por meio de palavras, 
reinvenção da linguagem pelo Eu do discurso e seus Eus sucessivos. Por isso, é o modo 
ou o modelo da narração dar forma a “nossa” vida. A autobiografia clássica, conforme a 
fórmula de Jean Starobinski, é a biografia de uma pessoa feita por ela mesma. Ela será, 
então, cronológica e lógica, ela se esforçará, apesar das inevitáveis lacunas da memória, 
para seguir o curso de uma vida tentando apresentá-la pela reflexão e introspecção. 
Pessoalmente, eu propus uma outra abordagem, meu modo ou modelo narrativo passou 
da HISTÓRIA para o ROMANCE. A própria concepção de sujeito mudou. De unidade 
através da narrativa, ele tornou-se quebrado, dividido, fragmentado, no limite da 
incoerência (DOUBROVSKY, 2001, p. 22, tradução nossa)10 

 
Em La Vicomtesse d’Eristal, o autor traz a sua história para o romance, assim como 

Doubrovsky afirma tê-lo feito. Em Anouilh, não somente a personagem é fragmentada, mas a 
própria narrativa também o é. Ainda com relação à personagem, Candido (2004a, p. 69) aponta 
a invenção como fator de eficácia para a personagem, sem no entanto, se desvincular da 
realidade, pois 

 
[...] que esta invenção mantém vínculos necessários com uma realidade matriz, seja a 
realidade individual do romancista, seja a do mundo que o cerca; e que a realidade 
básica pode aparecer mais ou menos elaborada, transformada, modificada, segundo a 
concepção do escritor, a sua tendência estética, as suas possibilidades criadoras. 

 
Na autoficção, a tendência é a de que a realidade individual do romancista seja mais 

evidente, uma vez que sua ligação com o real é mais forte, já que o autor busca inspiração em 
sua própria realidade vivida. Nesse sentido, para Doubrovsky (2007, p. 3), o romance 
autoficcional é uma recriação fictícia da realidade existente na autobiografia, fundindo a ficção 
com fatos e acontecimentos reais.  

O ofício do romancista de autoficção não é diferente do ofício do romancista em linhas 
gerais, pois se trata igualmente de relatar algo e recriar um mundo: “Embora o seu ofício seja o 
de relatar um acontecimento – e neste sentido parece-se ao historiador – não lhe interessa 
contar o que se passou, mas reviver um instante ou uma série de instantes, recriar um mundo.” 
(PAZ, 1976, p. 68-69). Na obra analisada, Anouilh escreve suas memórias, contando o que se 
passou e revivendo aqueles instantes, o mundo do autor é recriado no romance. O autor brinca 
com sua vida, com suas memórias, misturando realidade com ficção, o próprio título da obra é 
uma brincadeira: La Vicomtesse d’Eristal n’a pas reçu son balai mécanique, conforme afirma 
Jaccomard: 

 
Além disso, um gracejo no título projeta uma imagem lisonjeira do leitor, pelo menos 
aquele que aproveita o gracejo; uma relação de cumplicidade é estabelecida. A maioria 
desses títulos, no entanto, permanecem um mistério enquanto você não leu o livro (por 
exemplo, [...] La Vicomtesse d’Eristal n’a pas reçu son balai mécanique: souvenirs d’un 

                                                           
10 La narration n’est pas une copie, elle est recréation d’une existence dans les mots, reinvention langagière par  le Je 
du discours e ses Moi successifs. Dès lors c’est le mode ou modèle de la narration qui façonne “notre” vie. 
L’autobiographie classique, selon la formule de Jean Starobinski, est la biographie d’une personne faite par elle-
même. Elle sera donc chronologique et logique, elle s’efforcera, malgré les lacunes inévitables de la mémoire, de 
suivre le déroulement d’une vie entâchant de éclairer par la réflexion et l’introspection. Personnelement, j’ai favorisé 
une autre approche, mon mode ou modèle narratif est passé de l’HISTOIRE au ROMAN. La conception même du sujet 
a changé. D’unité à travers le récit, il est devenu brisé, morcelé, fragmentaire, à la limite incohérent. (DOUBROVSKY, 
2001, p. 22). 
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jeune homme de Jean Anouilh). Ao resolver este enigma, o autor dialoga com seu futuro 
leitor e canalisa a análise crítica das relações título / texto (JACCOMARD, 1995, p. 176, 
tradução nossa)11 

 
Ao fazer esse gracejo logo no título, que é o primeiro contato entre o autor e o leitor, 

estabelece-se uma cumplicidade. Anouilh faz isso com primazia, considerando que o título de 
suas memórias parece não fazer sentido inicialmente, o que torna a obra misteriosa e 
convidativa. Essa brincadeira que o autor faz é um convite para o leitor se enveredar na obra, 
que com a leitura pode enfim compreender o significado daquele misterioso título: “‘A 
Viscondessa de Eristal não recebeu sua vassoura mecânica’ ... é sob esta fórmula misteriosa 
que se abriu para mim o que é chamado, agora, a ‘vida ativa’” (ANOUILH, 1987, p. 07, tradução 
nossa) 12. O autor conta, então, o episódio de sua vida que lhe rendeu o presente título: ao ser 
encarregado de escrever uma carta para a Viscondessa de Eristal a respeito de um problema 
com a entrega de sua vassoura mecânica, recebeu um bom julgamento pela carta que além de 
boa, trazia uma ortografia impecável e lhe rendeu o começo de uma vida errante e charmosa 
(ANOUILH, 1987, p. 09 – 10); é o episódio da vassoura mecânica da Viscondessa de Eristal que 
inicia e finaliza a obra: 

 
Eu experimentei de uns e de outros toda a minha vida – ganhar a vida e a da minha 
família – milagrosamente, me divertindo, brincando, ano a ano, com este belo brinquedo 
que o destino tinha me dado. O que me faz dizer que no final das contas, a viscondessa 
de Eristal ainda recebeu bem sua vassoura mecânica. (ANOUILH, 1987, p. 191, tradução 
minha)13 

 
Com isso, o leitor percebe que o gracejo no título é mais do que uma brincadeira, é um 

fragmento importante da vida do autor, mas é o gracejo inicial que contribui para a 
cumplicidade entre Anouilh e seu leitor, é com essa mescla de fragmentos de sua vida com a 
ficção que a realidade é modificada. Ao misturar aspectos reais com ficcionais, o autor 
transforma-se em criação, torna-se personagem de sua realidade, seu “eu” é alterado e 
fragmentado no romance autoficcional a ponto de ele mesmo não se reconhecer naquela 
personagem. Ao transpor-se para o universo fictício, ele transforma-se num mito, no mito do 
escritor e isso instiga a curiosidade do leitor e aproxima-o daquele que é ao mesmo tempo 
realidade e ficção.  

Em La Vicomtesse d’Eristal n’a pas reçu son balai mécanique: souvenirs d’un jeune 
homme, Anouilh se prontifica a escrever as memórias de um rapaz, mas não indica que este 
jovem homem é o mesmo que escreveu o romance. O título da narrativa traz o mistério do 
estranhamento, aqui já existe a fusão entre ficção e realidade, mas isso não está entregue para 
o leitor, isso ele irá descobrir aos poucos, no decorrer da leitura.  

 
 

Considerações finais 
 
O trabalho em questão procurou realizar uma análise do romance autoficcional, por 

meio da experimentação de Jean Anouilh em La Vicomtesse d'Eristal n'a pas reçu son balai 

                                                           
11 En outre, un trait d’espirit dans le titre projete une image flatteuse du lecteur, tout au moins celui qui saisit le trait; 
un rapport de complicité s’instaure. La plupart de ces titres cependant restent mystérieux tant qu’on n’a pas lu le livre 
(par exemple [...] La Vicomtesse d’Eristal n’a pas reçu son balai mécanique de Jean Anouilh). Par la résolution de 
cette de vinette, l’auteur en gage un dialogue avec son futur lecteur et canalise la critique dans l’analyse des rapports 
titre/texte. (JACCOMARD, 1995, p. 176). 
12 “‘La vicomtesse d'Eristal n'a pas reçu son balai mécanique’... c'est sur cette formule mystérieuse que s'ouvrit pour 
moi ce qu'on appele, maintenant, la ‘vie active’” (ANOUILH, 1987, p. 07) 
13 “J’ai vécu des un set des autres toute ma vie – gagnant mon existence et celle des miens – miraculeusement, en 
m’amusant, en jouant, anné par anné, avec ce beau jouet que le destin m’avait offert.” (ANOUILH, 1987, p. 191) 
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mécanique: souvenirs d'un jeune homme e ao propor narrar suas memórias, o experiente autor 
dramático escreve um romance autoficcional.  

Tendo em vista que a vida humana só pode existir em um corpo físico, enquanto que a 
personagem de ficção é constituída de palavras, de escrita, ao se propor a ser escritor dele 
mesmo, Anouilh se transforma igualmente em narrador e personagem. A tenuidade que separa 
o ser humano da personagem de ficção é ínfima, ambos seguem ações e sensibilidades 
semelhantes, mas cada qual à sua maneira. Assim, ao se transformar em personagem, Anouilh 
passa a ter características típicas da personagem de ficção.  

O ofício do romancista é narrar acontecimentos, porém, diferente do historiador ou do 
autobiógrafo, o romancista tem a liberdade criativa de recriar vidas, mundos e acontecimentos 
e isso não difere no romance autoficcional, que apesar de mais próximo da realidade e da 
autobiografia, não se restringe ao mero relato e funde o universo típico do romance ao universo 
do real e isso suscita a curiosidade do leitor, tornando o escritor um mito. Considerando ainda 
que o pacto firmado entre o leitor compactua com essa brincadeira que o escritor faz com a 
realidade, isso faz com o que o leitor se torne cúmplice do escritor. 

Assim, Anouilh, até então habituado com a escrita dramática, escolhe para suas 
memórias a escrita autoficcional e se aventura nos domínios do romance, domínios estes 
desconhecidos para ele. O autor descobre que “o narrador é uma das armas, uma das riquezas 
do romance, possibilitando ao autor dizer com maior clareza, se assim o desejar, aquilo que a 
própria trama dos acontecimentos não for capaz de exprimir.” (CANDIDO, 2004b, 86) e é com 
primazia que Anouilh se apropria dessa arma para conceber La Vicomtesse d’Eristal, é por meio 
do narrador que Anouilh se apresenta como personagem e recria suas memórias na obra.  
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Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: O presente trabalho tem como objetivo verificar os conceitos de 
“violência objetiva” e “violência subjetiva”, desenvolvidos nas obras do filósofo 
e teórico crítico esloveno Slavoj Žižek, por meio da análise de algumas obras 
do dramaturgo brasileiro Martins Pena. Em seus escritos, Zizek aborda as 
dimensões subjetiva e objetiva da violência: a violência subjetiva 
compreendendo o interrompimento de um estado de naturalidade por meio de 
um ato violento e a violência objetiva, dividida em violência sistêmica e 
violência simbólica, manifesta-se nas estruturas socioeconômicas e 
hierárquicas dos tempos. Como exemplo de violência verificada por meio do 
discurso e que produz falsas crenças, temos a dominação masculina frente ao 
sexo feminino, tido como submisso, como inferior dentro de uma pluralidade 
de campos sociais, e que pode ser vista de modo evidente em determinadas 
posturas e considerações patriarcalistas pintadas nas peças de Pena.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: violência; teatro de costumes; Martins Pena. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

O presente trabalho tem por objetivo abordar o conceito de violência nas considerações 
do filósofo esloveno Slavoj Zizek, verificáveis na peça Juiz de paz na roça, de Martins Pena. Com 
o intuito de cumprir tal prerrogativa, divimos este excerto em quatro partes distintas, seguidas 
por nossas considerações finais. Nesta divisão que se pretende didática, reservamos à primeira 
partes uma pequena incursão acerca do autor da peça tomada como nosso objeto de análise, 
bem como do momento histórico no qual estava inserido e que fora fundamental para a 
elaboração de seus textos teatrais; à segunda, ficara destinada uma breve conceituação de 
materialismo histórico e materialismo lacaniano, a fim de compreender certo distanciamento e 
possíveis pontos de contato; à terceira, guardamos um breve resumo da peça Juiz de paz na 
roça; a última parte encapsula nosso apontamento das instâncias de violência na presente 
peça.  

    
    

Martins Pena e a Comédia de Costumes: Início de um teatro nacionalMartins Pena e a Comédia de Costumes: Início de um teatro nacionalMartins Pena e a Comédia de Costumes: Início de um teatro nacionalMartins Pena e a Comédia de Costumes: Início de um teatro nacional    
 
O teatro no Brasil do século XIX tem seu florescer quando da vinda da família real 

portuguesa as terras tupiniquins, visando escapar das tropas napoleônicas que cercavam os 
domínios lusitanos. Sem previsão para o final das invasões francesas e, consequentemente, 
sem a ciência de quando retornariam a “pátria mãe”, os integrantes da corte fazem vir diversos 
artistas para o Brasil colônia, bem como tiveram por intento a construção de espaços culturais 
que pudessem atender as demandas reais, fato que traz consigo a criação de um público 
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expectador e, ressalvas a parte para o uso quase indiscriminado do termo , “consumidor” de 
arte.  

Luís Carlos Martins Pena tem por berço a cidade do Rio de Janeiro no ano de 1815. 
Convêm lembrarmos que, no início do século XIX, a cidade carioca era capital de nosso país, 
portanto, sede de decisões políticas, de concentração populacional e de atrativo de ordem 
cultural. Politicamente vemos que o século XIX foi um século de importantes alterações, dentre 
as quais podemos citar a independência do Brasil, o fim do tráfico de escravo, a abolição da 
escravatura e a proclamação da República.  

Este é o cenário que aparece como base para as elaborações teatrais de Martins Pena. 
Concomitante ao surgimento do drama romântico “sério” instituído por Gonçalves de 
Magalhães, mantendo ainda moldes do fazer poético europeu, Pena insere no Brasil uma 
produção que buscava certo nacionalismo formal, sem incorrer no entanto, a produções 
panfletárias. Surgia no Brasil a comédia de costumes.  

Verificamos deste modo que Pena configurou e recriou em suas peças um amplo perfil 
da sociedade novecentista, e a partir do uso de personagens estereotipados, teceu suas críticas 
sob os costumes, atos e feitos de uma sociedade em que a aparência se fazia mais importante 
do que a essência, e as máscaras davam o tom da vida. Entretanto, por estarem diluídas em 
cântaros de comicidade, tais pontos de crítica não foram percebidos ou destacados pelos 
críticos de sua época. Tais fatos permitem que destaquemos dois importantes pontos. O 
primeiro, ligado as representações da sociedade carioca do século XIX, nos é dado pelas 
palavras do crítico Sílvio Romero:  

Se se perdessem todas as leis, escritos, memória da história brasileira dos primeiros 
cincoenta anos deste século XIX, que está a findar, e nos ficassem somente as comédias de 
Pena, era possível reconstruipor elas a fisionomia moral da época (ROMERO apud ARÊAS, 
1987, p.) 

O segundo ponto a ser destacado recai sobre a ausência de apreço as produções 
teatrais de Martins Pena, que apesar de amplo sucesso em suas encenações, desagradava aos 
olhos críticos da época. Frente a não aceitação da crítica de seu tempo, citamos um contrapado 
de Décio de Almeida Prado sobre a possível mediocridade apontada pelos teóricos de Pena : “O 
que se deve deter dessa enumeração é que a mediocridade caberia ao Brasil, não ao escritor” 
(PRADO,1987).  

Desta forma, podemos entender que dá-se com Martins Pena algo semelhante ao que 
ocorreram com as obras de Machado de Assis, cujas obras,atendendo a uma demanda humana 
de certa necessidade por um encaixotamento estético, foram agrupadas em duas distintas 
fases, romântica e realista, sem que se fosse notada que ambos os modos de fazer literário de 
Machado eram críticos a forma tradicional das estéticas romântica e realista. Destacamos que 
o próprio Machado de Assis, em algumas de suas críticas, apresenta certa postura paradoxal 
quanto a apreciação de Pena. Sabemos que machado via no teatro um dos campos mais férteis 
a formação crítica dos indivíduos, juntamente com a tribuna e o jornal. Entretano, acreditava 
que, em sua época, não existia teatro, afirmação que, se por um lado pareceria absurda, faz 
com que nos deparemos com a consideração de que o teatro que era feito até então não 
corresponderia aos intentos e ambições críticas deste autor. Por outro lado, Machado discorre 
em uma de suas críticas que, da forma como a dialética da ordem e da desordem e a crítica 
aos costumes e ao jeitinho brasileiro aparecem postos na obra Memórias de um Sargente de 
Milícias, dela apenas Martins Pena conseguiu aproximar-se.  

Martins Pena tinha como forma artística a entremês, espécies de peças curtas, 
geralmente em um único ato, que serviam de entreato para as peças consideradas “sérias”.  
    
    
    
    
    



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  555511112222    

Materialismo Histórico e Materialismo LMaterialismo Histórico e Materialismo LMaterialismo Histórico e Materialismo LMaterialismo Histórico e Materialismo Lacaniano: Teorias em perspectivaçãoacaniano: Teorias em perspectivaçãoacaniano: Teorias em perspectivaçãoacaniano: Teorias em perspectivação    
 

Com a ascensão e consolidação da classe burguesa como instância detentora dos meio 
de produção, no século XIX, instaurando o início da segunda fase do capitalismo(capitalismo 
financeiro, caracterizada pela introdução da mecanização nas relações de produção e a 
disparidade entre as divisões dos recursos, sendo reservada a burguesia industrial a maior 
parte dos lucros obtidos) o mundo assumia contornos cada vez mais discrepantes com relação 
as funções determinadas dentro do contingente laborativo. A classe operária, excluída da posse 
dos meio de produção, via-se então obrigada a vender sua força de trabalho para a burguesia. 
Este terreno em que borbulhavam os antagonismos, cresciam as desigualdades e instituía-se 
cada vez mais a exploração e a reificação como mecanismos constituintes de uma mecânica 
social fez-se fértil as considerações sociopoliticoeconômicas de Karl Marx e Friederich Engels. 
De certa forma as abordagens destes dois filósofos tomam por premissa o pensamento 
Hegeliano de que a força que alavanca a atividade humana é o trabalho, bem como a 
ponderação da constante modificação do pensamento e do universo.   

Marx acreditava que o operário, por meio da natureza de seu trabalho, poderia tornar-se 
mais consciente de sua real condição. A alienação que reinava no auge das revoluções 
industriais, e o domínio da força opressora do capital, fora criticada no famoso filme “ Tempos 
modernos”, de Charlie Chaplin. 

Importa-nos, em um primeiro plano, o destaque a esta noção de que o mundo está em 
constante mudança, não sendo possível de inserir-se como esfera pronta e acabada. Tal noção 
será desenvolvida em outros moldes por filósofos de mesma orientação Marxista, como Walter 
Benjamin e Theodor Adorno, que entendemos como fundamentais para as concepções aqui 
desenvolvidas e que dialogam com as considerações do materialismo lacaniano, no âmbito de 
entender a história como plural, que em sua grande maioria apresenta apenas a faceta da força 
dominante, e que carece ser perspectivada, dialetizada.  

Esta noção supracitada, da consciência do indivíduo enquanto agente histórico,                       
inserido em um determinado tempo e espaço e que age no mundo é importante para 
compreendermos os embates entre as classes. A luta de classes é a pedra de toque da teoria 
Marxista. É por meio dela que se instaura um dos preceitos fundamentais para Marx: A mais-
valia. Este conceito, empregado pela área econômica, mas que foi tecido pelo filósofo 
pensando nas relações de produção que se mantém espelhadas e que engendram as 
engrenagens do mundo, refere-se a disparidade entre a força de trabalho empregada pelo 
trabalhador(aqui entendida também como mercadoria), o tempo gasto para a produção de 
determinada mercadoria, o valor pago ao trabalhador e o valor final do produto. Esta temática 
da mais-valia fora tematizada em uma peça de Oduvaldo Vianna Filho,o Vianinha, pelo grupo 
Arena,na década de 1960, initulada A mais valia vai acabar seu edgar.  

Podemos sintetizar o conceito de fetiche da mercadoria como certa atratividade de um 
determinado produto sobre o indivíduo, extrapolando o real sentido de uso que este objeto 
possui. Damos como exemplo um par de sapatos exposto em uma loja. Um determinado 
indivíduo que já tenha outro par de sapatos e não precise de trocá-los ou adquirir outro par para 
situações que fogem ao uso do primeiro, pode sentir-se tentado a comprar tal mercadoria, 
ainda que não precise dela. Este ponto é amplamente explorado nos dias atuais frente as 
instâncias de marketing das empresas, cuja tarefa consiste em criar necessidades ao 
consumidor que ele, em sua particularidade, não tem. Citamos Costa em uma passagem sobre 
reificicação, a fim de elucidar melhor nossas considerações: 

  
A reificação configura-se como o processo pela qual, nas sociedades industriais, o valor 
(do que quer que seja: pessoas, relações inter-humanas, objetos, instituições) vem 
apresentar-se à consciência dos homens como valor sobretudo econômico, valor de 
troca: tudo passa a contar, primariamente, como mercadoria. (...) 
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Já a teoria do materialismo lacaniano aparece fortemente ligado ao campo da filosofia, 
e tem como principais expoentes as figuras de Slavoj Zizek, propondo uma leitura dos textos e 
considerações do psicanalista Jacques Lacan, e do francês Alain Badiou, buscando responder a 
inquietações e situações em que a luta de classes e as questões de ordem econômico já se 
fazem ineficientes para abarcar. Dentre os conceitos abordados pela teoria lacaniana,interessa-
nos para o presente artigo o destaque da tríade relativa ao nó borromeano(Real, simbólico e 
imaginário) e o Big Other.  

Iniciamos nossas considerações desta teoria abordando o conceito de simbólico. 
Segundo Silva, o simbólico trata-se do estágio no qual o indivíduo estruturou uma série de 
códigos, leis e proibições que permitirão sua socialização.  

O simbólico é um conceito pertencente ao campo do significante, visto dar-se por meio 
da ruptura traumática com a mãe por meio da internalização do “Nome-do-pai”. Em 
complementação , têm-se o conceito de imaginário, pertencente ao campo do significado e da 
significação, e que é estruturado por meio do Simbólico.  

Completando a tríade inerente ao nó borromeano, temos o conceito de real, grafado 
com a inicial maiúscula para diferenciar-se da significação comum atribuída ao termo. Segundo 
Silva(2009, p 213):  

“[...] o Real é o que está para além do que pode ser representado na rede do 
Simbolismo.Se o que chamamos realidade é um produto distorcido das nossas percepções, o 
Real é um excesso(surplus) que não se cabe nessa realidade, só poder ser percebido pelo seu 
brilho, para o qual não se pode olhar diretamente, como o brilho do sol”. 

Passamos agora ao conceito de Big Other(ou O grande outro) lacaniano. Este conceito 
diz respeito a uma instância que não existe senão pela criação da figura humana quando do 
processo de instauração de sua individualidade. É onipresente e está ao nosso entorno, mesmo 
que não saibamos. Pode ser entendida como uma entidade deista, mas não se limita a esta 
configuração. Como exemplo, Zizek cita como exemplo um grupo de amigos que sabe um erro 
em cometido, e que se mantém em estado de tranquilidade enquanto não tocam no assunto. 
Ao ser mencionado por um dos membros, passa-se a um estado de silenciamento, apreensão, 
incômodo, porque agora o Grande Outro também sabe.  

Gostaríamos de salientar que estas considerações da teoria lacaniana aplicada aos 
textos literários são extremamente recentes, aparecendo pelas primeiras vezes nas 
considerações de Phillip Rothwell(A canon of Empty Fathers),e Marisa Corrêa Silva, com o livro 
O Percurso do Outro ao Mesmo: sagrado e profano em Saramago e em Helder Macedo (2010). 
Tais escritos não tendem a análise psicólogica das personagens nas obras literárias, mas 
buscam imprimir novos olhares a condição social, bem como aproveita e ,de certa forma, 
mantem viva a dialética presente entre forma e conteúdo.  

Após estas considerações de âmbito mais geral a respeito das ideias primordiais da 
teoria do materialismo lacaniano, adentramos em um outro momento de nosso trabalho, sobre 
o qual discorreremos sobre o(s ) conceito (s) de violência sob a ótica zizekiana.  

Em seu livro Seis reflexões sobre a violência, traduzido e publicado no Brasil pela editora 
Boitempo, Slavoj Zizek apresenta três diferentes “tipologias”de violência: Violência objetiva, 
violência subjetiva e violência simbólica. Expliquemos pois cada uma delas. A primeira 
(objetiva) é a que se faz perceptível de maneira mais clara. É caracterizada quando há o 
desejo,a vontade, a intenção de praticar uma ação que venha a quebrar o estado de aparente 
normalidade(o qual pode ser entendido como respeito às regras, a paz,a ordem). A segunda é, 
diferentemente da primeira, permanente,e está diretamente relacionada as estruturas 
socioeconômicas e suas relações(produzidas, engendradas e consequentes) , manifestadas em 
uma sociedade de hierarquias e desigualdades aparentes, mas que buscam ser escamoteadas. 
Junto a esta tipologia de violência, convêm-nos abordar certa diferenciação entre natural e 
naturalização.  

Naturalizar um determinado elemento implica na existência do mesmo, em um estado 
anterior, de não ser natural. Algumas instâncias, como a desigualdade,a exploração, são 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  555511114444    

processos não-naturais, muito embora tenha sua manifestação datada dos primórdios das 
civilizações, e delas fora apagado o seu caráter sociohistórico. Segundo Viana, “A naturalização 
significa dizer que a desigualdade social entre homens e mulheres, classes sociais, jovens e 
adultos, é natural, ao invés de ser o que é: social e histórica. Essa desigualdade a que nos 
referimos é social, pois, se os homens recebem maiores salários do que as mulheres, isso se 
deve a um processo social e histórico de opressão das mulheres”.  

Por último, temos o enfoque a violência simbólica, a qual, manifestando-se também de 
modo permanente, aparece vinculada à linguagem, à moda, à arte e outras formas de 
representação. Para este tipo de violência Zizek utiliza o exemplo da linguagem referente as 
mulheres. Quando estamos em um ambiente onde há um número alto de indivíduos do sexo 
feminino e apenas um do sexo masculino, nosso discurso deverá,numa tentativa de abarcar a 
todos, utilizado na forma masculina( Ex: Todos os aqui presentes...) .   
    
    
AbremAbremAbremAbrem----se as cortinas: Juíz de paz na roçase as cortinas: Juíz de paz na roçase as cortinas: Juíz de paz na roçase as cortinas: Juíz de paz na roça    

 
A peça O juiz de paz na roça se passa em um ambiente rural, como sugere o próprio 

nome. Considerada a primeira Comédia de costumes brasileira(data de 1838), elaborada em 
um ato único(como costume das produções de Martins Pena sob a forma de entremeses) e 
dividida em 23 cenas, tem por contexto temático a Revolução Farroupilha decorrida no Rio 
Grande do Sul, no ano de 1834, também conhecido como Decênio Heróico, e que teve por 
causa os aumentos abusivos das taxas cobrados pelo governo central sobre produtos como o 
charque e o sal. Este diálogo temporal explicao fato do personagem José, amante da jovem 
Aninha, estar fugindo de um recrutamento militar.  

A peça apresenta em seu início o conflito dramático entre José e Aninha, cujo 
sentimento amoroso não pode ser descoberto,e que pretendem casar-se, tendo como 
impedimento maior a falta de condições financeiras. Este sonho é mantido por um conjunto de 
idealizações de José, como a ida para a capital do país no século XIX(Rio de Janeiro), próxima a 
“corte”, aspirando dias melhores.  

Podemos ser impelidos a mergulhar neste conflito, entendo-o como principal temática 
da peça abordada. Entretanto, este conflito apresenta-se de modo frágil, e substancialmente é 
preterido pelas cenas cuja figura central passa a ser a do juiz de paz. Destacamos que esta 
‘prioridade”faz-se perceptível aos olhos já em primeira instância, quando observamos o título da 
peça( mote comum de peças do dramaturgo, as quais citamos também como exemplo Os dous 
ou O inglês maquinista e Judas em sábado de aleluia), mas também pelo enfraquecimento das 
personagens , as quais foram vistas pela crítica da época de modo negativo pela 
superficialidade e proporção de um certo riso fácil nos textos teatrais, mas que atendem 
diretamente ao plano de Pena na configuração de peças críticas, sem idealização romântica e 
denunciantes de momentos e costumes da época.  

Entre os casos julgados pelo Juiz de paz, destacamos a umbigada de Gregório em Josefa 
Joaquina , tendo sido Gregório “inocentado” visto não ser previsto em lei que umbigadas 
possam vir a constituir crime, e que destaca um aspecto extremamente patriarcal e machista 
da sociedade vigente do século XIX, e a disputa entre os personagens Tomás e Sampaio pela 
posse de um leitão. O referido animal pertencia ao personagem Sampaio, e após quebrar a 
cerca de delimitação das propriedades vizinhas, adentrou nas terras de Tomás,e passou a 
comer parte de sua plantação, fato que o fez exigir o direito de propriedade sobre o porco.  

Esta cena lembra-nos, de certo modo, outro julgamento, sendo este datado 
historicamente e pertencente a esfera religiosa. Referimo-nos aqui ao julgamento de Salomão 
a situação das mulheres que disputavam o filho. Destacamos a passagem logo abaixo:  
 

Então disse o rei: "Esta diz: ‘Este que vive é meu filho, e teu o morto’; e esta outra diz: 
‘Não, por certo; o morto é teu filho e meu o filho vivo’." Disse mais o rei: "Trazei-me uma 
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espada." E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: "Dividi em duas partes o 
menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra." 
Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei (porque as suas entranhas se lhe 
enterneceram por seu filho) e disse: "Ah, meu senhor, dai-lhe o menino vivo e por modo 
alguns mateis." Porém a outra dizia: "Nem teu, nem meu seja; dividi-o antes." 
Então respondeu o rei: "Dai a esta o menino vivo e de maneira nenhuma o mateis, 
porque esta é sua mãe." 
E todo o Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei; porque viram que havia 
nele a sabedoria de Deus, para fazer justiça. (1 Reis 3, 16-28) 

 
Embora haja semelhança na situação julgamos, podemos perceber que o final se faz 

adverso a história bíblica, visto que, visando resolver a contenda,e de certo modo advogando 
em causa própria, o Juiz de paz escolhe como melhor meio que o porco seja dado a um terceiro, 
e “levemente sugere” que esta pessoa seja ele, o que prontamente é acatado pelos dois 
conflitantes. 

  
TOMÁS - É verdade que o leitão era dêle, porém agora é meu. 
SAMPAIO - Mas se era meu, e o senhor nem mo comprou, nem eu lho dei, como pode ser 
seu? 
TOMÁS - É meu, tenho dito. 
SAMPAIO - Pois não é, não senhor. (AGARAM AMBOS NO LEITÃO E PUXAM, CADA 
UM PARA SUA BANDA. ) 
JUIZ - (levantando-se) Larguem o pobre animal, não o matem! 
TOMÁS - Deixe-me, senhor! 
JUIZ - Sr. Escrivão, chame o meirinho. ((OS DOUS APARTAM-SE) Espere, Sr. Escrivão, 
não é preciso. (ASSENTA-SE) Meus senhores, só vejo um modo de conciliar esta 
contenda, 
que é darem os senhores êste leitão de presente a alguma pessoa. Não digo com isso 
que mo 
dêem. 
TOMÁS - Lembra Vossa Senhoria bem. Peço licença a Vossa Senhoria para lhe oferecer. 
JUIZ - Muito obrigado. É o senhor um homem de bem, que não gosta de demandas. E que 
diz 
o Sr. Sampaio? 
SAMPAIO - Vou a respeito de dizer que se Vossa Senhoria aceita, fico contente. 

 
Vemos então que a figura do Juiz de paz serve,nesta peça, para alegorizar o estado da 

justiça no país, bem como o “jeitinho brasileiro” de resolver as situações e a troca de favores.  
A peça termina com o casal José e Aninha informando a todos que estavam casados, 

motivo este que seria suficiente para que José não fosse levado e obrigado a servir 
militarmente, culminando em uma festa ao som de viola nas dependências do Juiz de paz.  

    
    

Violência:Violência:Violência:Violência:    Confluência de Zizek na peça de Martins PenaConfluência de Zizek na peça de Martins PenaConfluência de Zizek na peça de Martins PenaConfluência de Zizek na peça de Martins Pena    
 

Dadas as considerações acerca do desenvolvimento da peça, seus personagens mais 
significativos e do enredo, dirigimo-nos a uma breve análise, a verificar como estão presentes 
as formas de violência zizekianas na peça.  

No tocante à violência objetiva, vemos que quase não aparece ao longo da peça, tendo 
por única referência possível de menção de nossa parte o relato do Juiz e do Escrivão acerca do 
caso da umbigada de Gregório em Josefa, cena esta que destacamos abaixo: 

 
ESCRIVÃO - (lendo) - diz Inácio José, natural desta freguesia e casado com Josefa 
Joaquina, sua mulher na face da Igreja, que precisa que Vossa Senhoria mande a 
Gregório degradado para fora da terra, pois teve o atrevimento de dar uma embigada em 
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sua mulher, na encruzilhada do Pau-Grande, que quase a fêz abortar, da qual embigada 
fêz cair a dita sua mulher de pernas para o ar. Portanto pede a Vossa Senhoria mande o 
dito Gregório degradado para Angola, E.R.N. 

 
Já a violência objetiva, que faz-se difícil de ser identificada mediante arraigar-se por 

entre as estruturas sociais e padecer de certa carga de naturalização, pode ser vista nos trechos 
que seguem: 

  
CENA IV 
Entra MANUEL JOÃO com sua enxada no ombro, vestido de calças de ganga azul, com 
uma das pernas arregaçada, japona de baeta azul e descalço. Acompanha-o um negro 
com um cêsto na cabeça e um enxada no ombro, vestido de camisa e calça de algodão. 
ANINHA - Abençoa, meu pai. 
MANUEL JOÃO - Adeus, rapariga. Aonde está tua mãe? 
ANINHA - Está lá dentro preparando a jacuba. 
MANUEL JOÃO - Vai dizer que traga, pois estou com muito calor. (ANINHA SAI. M. 
JOÃO, PARA O NEGRO) Olé, Agostinho, leva estas enxadas lá para dentro e vai botar êste 
café no sol. O PRÊTO SAI. MANUEL JOÃO SENTA-SE) Estou que não posso comigo; tenho 
trabalhado como um burro! 

 
Nesta cena podemos ver que a figura da mulher é colocada como subalterna ao 

homem, como o elemtno a quem é reservada o âmbito privado, o interior do lar, as atividades 
domésticas. Já o homem emerge como mantenedor da casa, como aquele a quem o espaço 
público é destinado.  

O segundo trecho destacado remete também ao trabalho exercido pela figura da 
mulher, o qual deveria,no caso de acontecer, ser leve e relacionado as atividades domésticas:  

 
JOSÉ - Você sabe que eu agora estou pobre como Jó, e então tenho pensado em uma 
cousa. 
Nós nos casaremos na freguesia, sem que teu pai o saiba; depois partiremos para a 
Côrte e lá viveremos. 
ANINHA - Mas como? Sem dinheiro? 
JOSÉ - Não te dê isso cuidado: assentarei praça nos Permanentes. 
ANINHA - E minha mãe? 
JOSÉ - Que fique raspando mandioca, que é ofício leve. Vamos para a Côrte, que você 
verá o que é bom. 

 
 
Considerações FinaisConsiderações FinaisConsiderações FinaisConsiderações Finais    
 

Ao longo do percurso traçado neste trabalho,pudemos observar como a elaboração 
teatral de Martins Pena foi vista de modo superficial pela crítica de seu momento histórico, a 
qual não conseguiu observar que os personagens caricatos, fracos em sua complexidade 
davam espaço a ácidas críticas dos costumes da época, que reproduziam o ambiente de 
mascaramento e decadência de moralidade no século XIX no Brasil. Pudemos também 
observar qual plural se faz o conceito de violência, dos quais pinçamos apenas as 
considerações zizekianas que nos eram pertinentes para nosso trabalho, deixando de fora um 
enorme contingente de significações. Das instâncias da violência que abarcamos, convêm 
novamente ressaltar a periculosidade das violências simbólica e objetiva, ambas permanentes 
em sua materialidade, e que custam a ser vistas,dado seu caráter de naturalização.  
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QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    OOOO    TTTTEEEEAAAATTTTRRRROOOO    NNNNÃÃÃÃOOOO    OOOOCCCCOOOORRRRRRRRE NO E NO E NO E NO 
PALCO: PALCO: PALCO: PALCO: ASPECTOS DRAMASPECTOS DRAMASPECTOS DRAMASPECTOS DRAMÁTICOS NA ÁTICOS NA ÁTICOS NA ÁTICOS NA 
PROSA DE CAIO FERNANDO ABREUPROSA DE CAIO FERNANDO ABREUPROSA DE CAIO FERNANDO ABREUPROSA DE CAIO FERNANDO ABREU    

    
    

Ricardo Augusto de Lima (UEL) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Caio Fernando Abreu (1948-1996) é considerado hoje um dos mais 
importantes contistas do final do século XX. Sua obra dramática, por outro 
lado, é bem pouco conhecida e, ainda mais, colocada em cena. Somam-se 
poucas encenações de suas peças no palco nacional, ao contrário do que 
ocorre com seu nome. Explico-me: enquanto sua obra dramática é deixada de 
lado, sua obra em prosa (contos, crônicas e até mesmo cartas) são 
frequentemente adaptadas ao teatro, criando um intenso diálogo entre sua 
literatura propriamente dita e a arte dramática. Assim, esta comunicação tem 
como objetivo analisar aspectos dramáticos em três textos em prosa 
adaptados para o teatro do autor gaúcho, a saber: “Aqueles dois”, “Dama da 
noite” e “Pela noite”, sendo esse último uma novela. Pretende-se com isso 
evidenciar a ligação intergenérica na produção literário de Caio Fernando 
Abreu, colocando tal fator como um dos aspectos possíveis de sua poética.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: Caio Fernando Abreu; adaptação; hibridismo de gêneros. 

 
 

No ano de 2007, um espetáculo com quatro atores representando dois personagens foi 
contemplado com importantes prêmios no Brasil. Dez anos antes, o ator e diretor Gilberto 
Gawronski estreava um monólogo no qual uma figura feminina busca, em um bar, o homem da 
sua fantasia. A peça ainda hoje é encenada, com uma nova versão. Entre um e outro, no ano de 
2003, um espetáculo apresenta dois homens que dialogam no palco sobre o amor, sexo e o 
mundo homossexual.  

O que une esses três espetáculos é o fato de que todos eles foram adaptados de textos 
em prosa de Caio Fernando Abreu, escritor que, conhecido como grande contista, também 
escreveu poemas e peças teatrais. Entretanto, o que faz com que sejam encenados mais peças 
adaptadas de textos em prosa de Caio Fernando Abreu do que suas obras teatrais? Gilberto 
Gawronski, por exemplo, encenou, em 1983, a peça Pode ser que seja só o leiteiro lá fora, mas 
o prêmio Sharp de melhor direção veio em 1998, com A Dama da Noite, que foi encenado em 
Londres, Lyon e Nova Iorque. Além desses, em 1990, dirige e interpreta Uma história de 
borboletas; em 1995 leva aos palcos À Beira do Mar Aberto, seguido do espetáculo Do outro 
lado da tarde, adaptação de dois contos de Caio (“Por uma avenca partindo” e “Do outro lado da 
tarde”). Dessas, apenas o Pode ser que seja... trata-se de um texto originalmente dramático. 
Assim, reforço a pergunta: o que torna uma obra em prosa tão dramática e repleta de 
teatralidade? 

Daniel Furtado Simões da Silva (2005) se pergunta se essa grande quantidade de 
encenações a partir dos contos de Caio Fernando seriam decorrência da “unidade de efeito ou 
impressão que as narrativas curtas em geral possuem, do acontecimento significativo, que 
Cortázar aponta como parte da peculiaridade do conto”. Ou ainda: isso ocorre “devido ao 
recorte de um momento de crise ou conflito da personagem, coroado pelo final conclusivo 
forte?” (SILVA, 2005, p. 10).  
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Entretanto, essas são características do gênero conto, e não parte da poética 
caiofernandiana. Por outro lado, Silva levanta a hipótese de que, nas narrativas do escritor 
gaúcho, essas características “assumem o aspecto de uma dramaticidade particularmente 
cênica, que se relaciona ora com as personagens retratadas, ora com a situação na qual o 
escritor as situa” (SILVA, 2005, p. 11). 

Ora, Caio Fernando Abreu era chamada por Lygia Fagundes Telles como “biógrafo da 
emoção”, pois percebemos que muitos dos protagonistas de seus textos são constituídos de 
“puro drama, phatos, emoções” (PAULINO, 2002, p. 8). Além disso, é próprio do texto 
caiofernandiano causam certo estranhamento no leitor a partir de procedimentos estilísticos 
empregados, como apontou Bruno Souza Leal (2002). Para Leal (2002, p. 48), existem dois 
níveis desse estranhamento: “[...] um formal, referente a uma elaboração específica da 
linguagem e dos elementos temáticos próprios da narrativa, em especial da narrativa curta, e 
outro, temático, que se delineia nas personagens descentradas do mundo e de si mesmas”. 

É esse estranhamento que, segundo Silva (2005), se converte em teatralidade quando 
transposto para a cena. O efeito catártico ocorre, então, como nos contos: o acontecimento 
significativo nem sempre se resolve com o clímax, assumindo um caráter de exemplaridade 
que permite a identificação do leitor com a situação descrita. Isso justifica, também, o grande 
apelo que Caio Fernando assumiu nas redes sociais e entre os jovens após sua morte: ocorre, 
nessas três esferas, a identificação com o protagonista, objetivo máximo do teatro. 

Desta forma, a ligação entre a emoção contida nos textos e a exemplaridade da 
situação confere às narrativas em prosa de Caio Fernando uma enorme teatralidade, isto é, um 
“desejo do teatro de se realizar”, “uma linguagem, uma voz da escrita, suscitando a fala e o 
gesto” (SARRAZAC, 2012, p. 178).  A teatralidade que temos em Caio Fernando é aquela que 
produz ritmo à linguagem, ou seja, aquela que antecede a teatralidade cênica, sendo, porém, 
tão importante quanto esta. (SARRAZAC, 2012, p. 180). Trata-se de uma qualidade, inerente ao 
gênero dramático, de ser comovente. 

Silva (2005, p. 13) ainda afirma que  
 

A narrativa, portanto, possui uma organização temporal que pode ou não se refletir na 
encenação. O discurso temporal comporta não só a noção de ordem, de sucessão e 
simultaneidade da ação, mas também as noções de duração e de direção do discurso. A 
duração, ou a andamento da narrativa, é um dos conceitos fundamentais para a 
concretização do espetáculo. Se a literatura trabalha com anacronias, e com os efeitos 
de alongamento e de sumário, pausas e elipses, a narrativa teatral exige, de cada cena 
de uma peça, um ritmo diferente, que não só a distinga das demais, mas a organize 
musicalmente num todo. As analogias entre os ritmos musicais – andante, alegro, 
adágio, etc. – e o ritmo dos diferentes momentos do espetáculo, muitas vezes pensados 
como uma grande sinfonia, são freqüentes entre os encenadores. 

 
Jean-Pierre Ryngaert (2013, p. 3), ao escrever sobre o teatro contemporâneo, afirma 

que são textos que “não se revelam facilmente no ato de leitura, que resistem ao resumo 
rápido das programações publicadas nas revistas e solicitam do leitor uma verdadeira 
cooperação para que o sentido emerja”. O mesmo se pode dizer de certas prosa 
contemporâneas que propõem uma narrativa nova, na qual ocorre um cruzamento de vários 
planos de espaço e tempo experimentados pelo sujeito e desejosos de aparecer ao leitor. 
Questiona-se, desta forma, a narrativa linear tradicional, pois “ultrapassa-se a visão dicotômica 
que separa o espaço do tempo, gerando (ou tornando mais clara) uma indissolubilidade, que 
indica a interligação das relações temporais e espaciais” (SILVA, 2005, p. 14). Tal recurso é 
facilmente transposto para a cena teatral moderna, que possibilitou, como bem mostrou 
Nelson Rodrigues, o uso de luz para marcar esse cruzamento espaço-temporal. 

Na narrativa, a linguagem encontrou recursos para tanto, como vemos em certos textos 
de Caio Fernando, dispostos em duas colunas para marcar o discurso simultâneo dos 
personagens. 
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Neste artigo, objetivo discutir brevemente traços de teatralidade em alguns textos em 
prosa de Caio Fernando que foram adaptados para a cena teatral: os contos “Dama da noite” e 
“Aqueles dois” e a novela “Pela noite”.  
    
    
Ela e eleEla e eleEla e eleEla e ele    
 

“Dama da noite”, conto que faz parte da coletânea Os dragões não conhecem o paraíso, 
de 1988, apresenta uma figura feminina (mulher, travesti ou, ainda, drag queen), em um bar. 
Em forma de monólogo, ela dialoga com um personagem que recebe a alcunha de boy. Dele, 
nada se sabe. Dela, pouco. Sabe-se que ela é mais velha que ele, tem muito mais experiência, 
alguns amigos morreram de Aids e teve inúmeras desilusões amorosas. Dedicado à Márcia 
Denser, o conto fala principalmente pela busca do amor, desde a epígrafe: 

 
E sonho esse sonho 
que se estende 
em rua , em rua 
em rua 
em vão. 
 
Lucia Villares: Papos de anjo (ABREU, 2005a, p. 83) 

 
A própria estrutura de monólogo já parece pedir a encenação do texto. Ao propor um 

texto com uma única voz, o conto se aproxima da definição de solilóquio dada por Pavis (2008, 
p. 247): “discurso que a personagem faz para si mesma”.  

A figura feminina divaga sobre variados assuntos, por vezes induzindo o leitor a 
visualizar o seu companheiro de conversa: “E acontece que eu ainda sou babaca, pateta e 
ridícula o suficiente para estar procurando O verdadeiro amor. Pára de rir, senão te jogo já este 
copo na cara” (ABREU, 2005a, p. 83).  

Ambos os personagens, assim como dos contos que seguirão, são reflexos do homem 
contemporâneo, o que corrobora para que surja nesses textos aspectos do que Renata 
Junqueira (2001, p. 347) chama de “estética da teatralidade”: “uma estética voltada para a 
construção de um mundo artificial onde todas as coisas, inclusive as próprias convenções 
literárias, aparecem ostensivamente marcadas pelo excesso de artifício que as gerou”. 
Junqueira reconhece na prosa de Florbela Espanca traços de um modernismo que só surgiria 
posteriormente à autora portuguesa, traços esses bem característicos da prosa que surgiria no 
período posterior ao Moderno e que, consequentemente, são característicos na prosa de Caio 
Fernando Abreu, como o  

 
[...] estilhaçamento do indivíduo, [a] identidade fragmentada que os estudos freudianos 
vieram esmiuçar no princípio do século mas que, antes deles, já sustentava a 
teatralidade do artista fin de siècle no seu embate contra o falso moralismo de 
convenções burguesas como a da sinceridade, entre outras (JUNQUEIRA, 2001, p. 360). 

 
A Dama da noite é um sujeito que, permeado dessas características, realiza uma 

perfomancer diante do leitor, buscando, dessa forma, “[...] na teatralidade e performatividade 
tornar visível o ponto de contato entre escritor e leitor” (CARLI & BAUGÄRTEL, 2011, p. 167). 
Para isso, as autoras analisam  

 
[...] os recursos estilísticos empregados por Caio F. em sua escrita e de que maneira a 
construção dos signos em sua enunciação e a costura poética por ele realizada formam 
eixos de comunicação que aqui se apresentam sob dois focos, um que abrange sua 
dimensão ficcional e outro sua dimensão performativa, através dos recursos narrativos 
empregado pelo autor compondo uma escrita íntima alimentada pela presença do 
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corpo, pelas marcas deixadas na vivência das personagens e então concretizar-se 
dramaticamente – fisicamente (CARLI & BAUGÄRTEL, 2011, p. 167). 

 
Um dos recursos citados pelas autoras é a consciência de estar sendo observado que 

alguns personagens carregam consigo. Assim,  
 

Para realizar este jogo de engano e fingimento são utilizados pelo escritor recursos de 
escrita estilísticos e narrativos por meio dos quais a escrita tematiza a si mesmo, se 
expõe enquanto objeto de reflexão para o leitor. Estes recursos conferem à escrita um 
estado verídico, propõem leituras diversas colocando em dúvida seu referencial, se auto-
questionando e desafiando o leitor a “participar” do que está lendo, do que é descrito, 
seja este fruto de sua experiência ou apenas ficção, por meio da experiência de que é 
ele, o leitor, que constrói o significado final do texto no próprio ato da leitura, ao 
interpretar as sensações, impactos e associações vivenciados nesse ato (CARLI & 
BAUGÄRTEL, 2011, p. 168). 

 
O conto “Dama da noite” é exemplo claro dessa abordagem: a figura da Dama quer 

convencer o boy (e o leitor, automaticamente) a participar de suas experiências e vivências, por 
vezes com tom até mesmo didático, como fica claro no trecho a seguir: 

 
Levanta não, te pago outra vodca, quer? Só pra deixar eu falar mais na roda. Você é 
muito garoto, não entende dessas coisas. Deixa a vida te lavrar a cara, antes, então a 
gente. Bicho, esquisito: eu ia dizer alma, sabia? Quer que eu diga? Tá bom, se você faz 
tanta questão, posso dizer. Será que ainda consigo, como é que era mesmo? Assim: 
deixa a vida te lavrar a alma, antes, então a gente conversa. Deixa você passar dos 
trinta, trinta e cinco, ir chegando nos quarenta e não casar e nem ter esses monstros que 
eles chamam de filhos, casa própria nem porra nenhuma. Acordar no meio da tarde, de 
ressaca, olhar sua cara arrebentada no espelho. Sozinho em casa, sozinho na cidade, 
sozinho no mundo. Vai doer tanto, menino (ABREU, 2005a, p. 84). 

 
Devido ao estilo monológico, esse conto é facilmente visualizado cenicamente, visto 

propor um diálogo com um interlocutor imaginário, seja ele o boy ou o leitor, que pode ser 
facilmente substituído por um espectador. Posto isso, vamos em frente. 

 
 
Ele e eleEle e eleEle e eleEle e ele    
 
 “Aqueles dois” talvez seja um dos contos mais aclamados de Caio Fernando Abreu. 
Originalmente publicado em Morangos mofados (1982), conta-se a história de Saul e Raul, dois 
homens aprovados num concurso para trabalhar em uma repartição. De início, tudo ia bem, até 
o momento em que começaram a se aproximar. Após chegarem juntos com os cabelos 
molhados, viraram alvo de boatos no escritório, o que culminou com a demissão de ambos.  
 Levado para a cena pela Cia. Luna Lunera, de Minas Gerais, o espetáculo contava com 
quatro atores que revezavam nos papéis de Saul e Raul. Por meio outras mídias, 
principalmente áudios, são inseridos na peças outros elementos. As lacunas presentes no conto 
são mantidas na encenação. Ora, em nenhum momento é dada ao leitor a informação de que 
houve ou não algo entre os dois rapazes. E isso não importa. As lacunas existirão para inserir o 
leitor no status ativo da significação. Assim,  
 

Partindo dessas reflexões é possível considerar tais vestígios na escrita não-dramática 
de Caio F., no que concerne a direção do olhar, e seu olhar particular diante das 
circunstâncias relatadas e também do ambiente que é criado - relativo ao meio físico ou 
social circundante – bem como a atmosfera criada, situando o leitor e tornando-o mais 
que participante: tornando-o cúmplice. 
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A teatralidade de sua narrativa pode ser percebida através da moldura textual 
concebida por meio de uma poética impressionista ao retratar o cotidiano, a falha na 
comunicação humana, incidentes, sensações, o instante, o punctun: “picada, pequeno 
buraco, pequena mancha, pequeno corte – e também lance de dados” (BARTHES, 1981, 
p. 46) para além da representação. O leitor submerso nos detalhes da escrita lança o 
olhar/la mirada sobre algo ambíguo e indecifrável na criação de um “espaço outro”, 
gerando um espaço virtual ao projetar algo no tempo, cabendo ao texto empregar à 
palavra elementos facilmente modelados em cena/vida  (CARLI & BAUGÄRTEL, 2011, p. 
168-9). 

 
“Aqueles dois” é um exemplo disso: espaço físico criado, com ajuda de uma linguagem 

cinematográfica, facilmente visualizado mentalmente, contando, inclusive, com trilha sonora. 
Em outras palavras: 

 
A capacidade de selecionar um aspecto significativo da realidade, trabalhando-o na 
forma de uma narrativa curta, transformou Caio Fernando Abreu em um dos autores 
mais requisitados e explorados por encenadores. [...] É, portanto, a forma como o autor 
trabalha com a intensidade e tensão, definindo verbal e estilisticamente o tema, que dá 
significação ao conto. Seja pela consistência ou abrangência das personagens apenas 
esboçadas, seja pela relevância ou veracidade das situações retratadas, os textos de 
Caio apresentam-se freqüentemente como “cênicos”, permeados de uma dramaticidade 
que os torna facilmente transponíveis para o palco. (SILVA, 2005, p. 47) 

 
Assim, podemos afirmar que Caio Fernando Abreu cria, em seus contos, cenas, isto é, 

“um lugar, um momento, uma pequena ação particular e concentrada” munida de um 
significado que “é percebido como unitário” (METZ, 1971, p. 204). Para Metz, a cena de um 
filme é semelhante à cena teatral e mesmo a da vida, ou seja, formada por vários planos 
apesar de ser única. 

A sequência de cenas no conto “Aqueles dois” cria, como um filme, o fio narrativo. O 
texto foi, inclusive, adaptado para o cinema em 1985, por Sérgio Amon. A situação dramática, 
única, mantém a ligação entre o gênero conto e a peça de teatro: um único espaço (salvo as 
noites passadas na casa de ambos), uma única ação. Na peça, inclusive, não há mudança de 
espaço: a repartição vira apartamento quando os atores ficam nus, indicação de que o espaço 
privado tomou o espaço público, que deixa de existir. As caixas e telefones e papéis no palco 
não são mais vistos, embora ainda ali. É como se os personagens levassem para casa o peso 
do trabalho, como o conto bem retrata ao narrar a paz que sentiam, e liberdade, fora das 
paredes da repartição. 
 
 
ElesElesElesEles    
 
 Em “Pela noite”, novela de Triângulo das águas (1983), também apresenta dois 
personagens: Pérsio e Santiago. Adaptado para o teatro em 2002 sob direção de Marcos 
Marinho, é a montagem que mais guarda o texto original. O conto é, já ele, transpassado inteiro 
pela força dialógica. Há interferências de uma voz narrativa, porém é o diálogo, no conto e na 
peça, a força central da ação. 
 A narrativa do conto tenta expor uma ação. Porém,    
 

Contrariamente à representação dramática nenhuma narrativa pode “mostrar” ou 
“imitar” a história que conta. Mais não pode que contá-la de modo pormenorizado, 
preciso, "vivo", e dar assim mais ou menos a ilusão de mimese que é a única mimesis 
narrativa possível, pela razão única e suficiente de que a narrativa, oral ou escrita, é um 
fato de linguagem, e que a linguagem significa sem imitar (GENETTE, 197?, p. 243). 

 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  555522223333    

 Os dois personagens dialogam principalmente sobre amor, sexo e homossexualidade. 
Trata-se de um dos primeiro textos a abordar o tema da Aids. Disso já se nota a carga 
dramática que a voz de Pérsio e Santiago ganham ao longo da narrativa. Os espaços são 
múltiplos, mas todos cabem no diálogo entre eles. A cidade, São Paulo, se torna ela cenário de 
andanças no meio da madrugada. 
 A força teatral do conto provém, a nosso ver, do diálogo, como nos exemplos a seguir: 
 

— Hein?  
— Nada. Não disse nada.  
— Tive a impressão de ter ouvido você falar. Muito baixo. Pensei que fosse com eles.  
— Quem?  
— Você sabe. Como é que você os chama?  
— Ana, Carlos. Eles não estão aqui, agora.  
— Eles têm voltado?  
— Todas as noites.  
(Paciente, determinado, o rapaz esperava a festa acabar. Tão determinado que, se 
alguém o olhasse mais atento, certamente perceberia alguma forma mais precisa nos 
movimentos, agora sem hesitação nenhuma, talvez na voz mais dura, um brilho estranho 
nos olhos. [...] Olharia as coisas uma última vez, coisas comuns: sofá, cadeira, mesa. 
Talvez não: estaria completamente cego no momento de tirar uma por uma as peças de 
roupa. Teria os olhos voltados para o outro lado, como quem sobe uma colina e, quase no 
topo, já consegue divisar algumas formas, uma moita, cumes de formigueiros, umas 
roxuras de flores rasteiras espalhadas no caminho de descida. Lento, lento. [...]) 
— Hein?  
— As árvores, eu disse. Os cinamomos, você sabe. Já começaram a soltar aquele cheiro 
adocicado?  
— Não reparei.  
— Repara, então. Repara por mim. Depois me conta.  
— Mas não se conta um cheiro.  
— Explica, então. Você explica?  
— Explico, conto. Mas livre-se deles.  
— Livrar-se, você me ensina o jeito?  
(Chegava com a noite, ela também, a moça loura e magra, cabelos finos como os de 
uma inglesa. [...] Com ela, havia três movimentos bem destacados, mas tão rápidos que 
poderiam parecer um só, se a cada noite ela não os repetisse, câmara lenta, um por um. 
Primeiro, a porta fechada. Em seguida, a gilete no pulso. [...] Entre esse momento e o 
outro, havia aquele, muito pequeno, em que ela parava à janela, olhando fixo.[...])” 
(ABREU, 2005a, p. 106-7). 

 
Nesse trecho, é explícita a relação entre texto dramático e texto em prosa, não apenas 

como recurso estilístico, mas na própria forma do texto. Vejam que a voz do narrador assume 
tom de rubrica, assim como acontece, por vezes, em “Pela noite”: 

 
— Como esta música — disse, aumentando o volume do som enquanto caminhava pela 
sala abrindo os grandes vidros da janela para deixar o gemido do sax contaminar ainda 
mais o ar sujo das ruas, da noite, da cidade. 
— Exatamente como esta música. 
O vento de julho despenteou um pouco os cabelos dele. De costas para o outro, rosto 
voltado para o escuro, braços abertos. Como se dançasse. E foi dizendo, a cara erguida 
para o céu coberto de fuligem molhada pelas gotas da garoa fria: 
— Percebe como ela se contrai? Feito uma pessoa que tivesse levado um soco 
inesperado. Bem na boca do estômago, assim. Voltou de repente e deu um salto para 
dentro da sala, a cara violenta, o punho fechado, estendido em direção à barriga do 
outro. Que se desequilibrou um pouco sobre o sofá, descruzando as pernas, os pés bem 
plantados no chão, o cálice de vinho numa das mãos, a outra parada tensa no ar, pronto 
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para defender-se. Mas ele recuou sem tocá-lo, sorriu de lado e foi andando, novamente 
de costas, em direção à janela (ABREU, 2005b, p. 53). 

 
Posto isso, aferimos que os textos em prosa de Caio Fernando Abreu, principalmente 

seus contos e novelas, ora tendo por base um momento de crise ou conflito entre personagens, 
ora sendo um flagrante da vida, tornam-se paradigmáticos e como que carentes de realização 
cênica. Tal momento dramático já foi lembrado por Nádia Gotlib (1985) como aquele em que, 
no conto, seria uma das características principais. É em torno desse núcleo dramático que as 
peças citadas se articulam.  

 
O dramático, nesse caso, é um princípio de construção tanto do texto escrito quanto da 
representação teatral, “que dá conta da tensão das cenas e dos episódios da fábula 
rumo a um desenlace (catástrofe ou solução cômica)” [PAVIS, 2008, p. 110]. A tensão 
que emerge do conflito entre as personagens ou entre elas e o mundo que as rodeia, 
normalmente resolve-se, nos contos de Caio, em um final que – na maioria das vezes – 
soluciona o conflito não de uma maneira positiva, e sim aproximando-se mais da 
“catástrofe” que da “solução cômica” (SILVA, 2005, p. 48). 

 
Para Roland Barthes (1963 apud CARLSON, 1997), o conceito de teatralidade é mais 

amplo: ele se refere a uma “polifonia informacional”, pois o teatro é “um tipo de máquina 
cibernética” que emite uma série de mensagens simultâneas (texto, cenário, gestos etc.), 
enquanto algumas são as mesmas em todos os espetáculos e outras mudam (signos 
miméticos – cenário – e diegéticos – palavras e gestos –, respectivamente). Essa densidade de 
signos é uma das principais características do teatro, logo, princípio da teatralidade, que o 
torna, por sua vez, “um dos maiores desafios da análise semiótica” (CARLSON, 1997, p. 471).  

Isso também corrobora para o fato de tantos contos de Caio Fernando serem adaptados 
para o teatro. A linha dramática parece ter guiado toda a escritura do autor gaúcho, que lia em 
voz alta seus textos a fim de perceber sua dramaticidade e escrevia suas descrições com 
riqueza de detalhes suficiente para que o texto fosse facilmente visualizado.  

Em suma, nos importa nesses textos como “alguns sistemas de signos que a escritura 
textual e cênica nos impõe: cenário, acessórios, música, iluminação, o conjunto 
gesto+expressão facial+maquilagem, e acima de todos, muito forte, a PALAVRA todo-poderosa” 
(FACHIN, 1993, p. 247), existem no texto e corroboram para a sua visualização cênica. Além 
desses recursos linguísticos, Daniel Furtado S. da Silva (2005) relaciona as experiências 
pessoais de Caio Fernando e seus textos, e mostra como isso configura uma espécie de 
“teatralidade” recorrente em sua obra literária.  

Seja pelo conteúdo ou pela forma, a obra de Caio Fernando Abreu se mostra plural.  
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TTTTRRRRAAAANNNNSSSSFFFFOOOORRRRMMMMAAAAÇÇÇÇÕÕÕÕEEEESSSS    DDDDOOOO    SSSSEEEENNNNTTTTIIIIDDDDOOOO        
DO TRDO TRDO TRDO TRÁGICOÁGICOÁGICOÁGICO    

    
    

Eliane Benatti de Freitas (UEL) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: O trágico transcende a tragédia. Ele está incorporado nas mais 
diferentes manifestações artísticas, pois que essas manifestações são 
representadoras da subjetividade do homem e este, por si só, é trágico. 
Independentemente dos gêneros literários, das estéticas, das épocas e do 
lugar, esse homem, representante e representado, sente a urgente 
necessidade de traduzir a si mesmo e ao outro, e aí aparece o trágico. Percebe-
se que essas representações sofrem mudanças em suas cores e intensidades. 
As teorias literárias advindas dos textos de Aristóteles (2003), Hegel (1993), 
Carlson (1997), Fachin (2005) e Vernant e Vidal-Naquet (2011), ao mesmo 
tempo em que buscam esclarecer certas obscuridades, indicam mudanças 
perceptíveis sofridas pelo trágico em seu conceito e essência, mudanças essas 
que se constituem em novas dificuldades em decorrência da distância 
temporal que muitas vezes separa esses conceitos dos fenômenos 
conceituados. Essa é uma das razões para que, ao se tentar entender de que 
forma o trágico é descrito pelas diferentes teorias, necessário se faz relacionar 
a essas teorias o contexto social na qual elas estão inseridas, pois ele (o 
contexto) determina, na maioria das vezes, como esse trágico aparece. Neste 
trabalho, pretende-se abordar as transformações pelas quais passa o trágico 
no decorrer dos séculos, na dramaturgia clássica e na contemporânea.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: tragédia; trágico; teatro. 

 
 

O trágico transcende a tragédia. Ele está incorporado nas mais diferentes 
manifestações artísticas, pois que essas manifestações são representadoras da subjetividade 
do homem e este, por si só, é trágico. Independentemente dos gêneros literários, das estéticas, 
das épocas e do lugar, esse homem, representante e representado, sente a urgente 
necessidade de traduzir a si mesmo e ao outro, e aí aparece o trágico. Percebe-se, como não 
poderia deixar de ser, que essas representações sofrem mudanças em suas cores e 
intensidades. Os conceitos literários, ao mesmo tempo em que buscam esclarecer certas 
obscuridades, limitam e constituem-se em novas dificuldades em decorrência da distância 
temporal que muitas vezes separa o conceito do fenômeno conceituado. Essa é uma das razões 
para que, ao se tentar entender de que forma o trágico é descrito pelas diferentes teorias, 
necessário se faz relacionar a essas teorias o contexto social na qual elas estão inseridas, pois 
ele (o contexto) determina, na maioria das vezes, como esse trágico aparece. Este artigo aborda 
essa questão, essas transformações pelas quais passa o trágico no decorrer dos séculos.  
 O modelo de herói trágico clássico descrito por Aristóteles (2003, p. 120) na Poética é o 
 

[...] do homem que não se distingue muito pela virtude e pela justiça; se cai no infortúnio, 
tal acontece, não porque seja vil e malvado, mas por força de algum erro; e esse homem 
há-de ser algum daqueles que gozam de grande reputação e fortuna, como Édipo e 
Tiestes ou outros insignes representantes de famílias ilustres. 

 
Podemos compreender os preceitos veiculados por Aristóteles se os considerarmos 

conforme os valores colocados em prática na Grécia antiga. É imprescindível o entendimento de 
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que estamos falando de um momento histórico composto por abordagens sobre a sociedade e 
sobre o homem completamente diferentes daquelas vividas na contemporaneidade, apesar de 
ser a tragédia clássica uma manifestação artística fruto de uma sociedade já bastante 
desenvolvida. Carlson (1997) escreve, sobre isso, que na Grécia antiga, principalmente com 
Ésquilo, as obras revelam uma finalidade moral ditada pelas rígidas normas da época. Apenas 
com Eurípides, que assume uma posição mais moderna sobre esse assunto, a tragédia depara-
se com a função de representar a realidade como ela é, e não como os indivíduos gostariam 
que ela fosse. De lá para cá muitas tendências, imposições sociais, concepções morais e 
comportamentos mudaram ou foram sendo questionados. Hegel (1993) entende como o cerne 
da ação trágica as forças universais que comandam todas as ações humanas, sendo elas “o 
amor carnal, o amor paternal e maternal, o amor filial, o amor fraternal e, consequentemente, o 
direito natural; depois os interesses da vida civil, o municipalismo e o patriotismo dos cidadãos, 
a autoridade dos reis; a vida religiosa [...] (HEGEL, 1993, p. 647). Sobre o herói trágico, Hegel 
(1993, p. 647) escreve que “[...] quer representem esferas vitais de uma ordem substancial, 
quer se imponham pela grandeza e força que a firme segurança de si mesmo lhes confere são, 
por assim dizer, erguidos à altura das obras esculturais”.  

Quando Hegel descreve o herói trágico como aquele representado pelas estátuas dos 
deuses antigos ele estabelece um distanciamento imenso entre esse modelo descrito por ele e 
as personagens encontradas nos dramas contemporâneos. Essas divindades transformadas em 
personagens de carne e osso nas tragédias clássicas, conforme Hegel (1993), manifestavam o 
seu aspecto divino por meio da vontade e de suas ações. Eis aí a transformação desse 
elemento divino em um elemento moral  pois, conforme Hegel (1993, p. 647), “a moralidade, 
quando apreendida na sua substancialidade directa, e não tal como é formalizada pela 
reflexão, é o divino na sua realidade profana”. 

Fiel à Poética de Aristóteles, Hegel descreve o conflito trágico como o embate entre 
duas forças detentoras de razões iguais. Na tragédia grega, é comum encontrarmos um lado 
dessas duas forças sendo composto pelo herói e o outro lado representado por uma outra 
personagem. Não que não haja conflitos, nessas tragédias, cujo antagonista se configure na 
cidade ou nos deuses, mas em Antígona e em Medeia, por exemplo, que são os dois mitos 
sobre o qual esta tese discorre, o conflito acontece entre dois indivíduos. Nas reescrituras, o que 
comumente encontramos são conflitos que se instauram entre o protagonista e ele mesmo ou 
entre o protagonista e um coletivo  representante de questões políticas, sociais e culturais. 
Essas duas vertentes, tão díspares entre si, podem ser perfeitamente compreendidas sob a luz 
da contemporaneidade. Se, por um lado, o trágico clássico é mais “elevado” e divino, o trágico 
contemporâneo, por sua vez, é mais real e mundano, mas jamais menos trágico. Conforme 
Fachin (2005, p. 104), “o trágico nos dias de hoje manifesta-se pela miséria e pela injustiça 
social, pelas guerras, pelo racismo e exclusão [...]”.  

Apesar de haver um distanciamento entre o conceito trágico hegeliano e o trágico 
contemporâneo, em algumas circunstâncias eles se aproximam, como por exemplo na questão 
do isolamento do herói. Hegel (1993, p. 648) escreve que “a acção individual que visa, em 
circunstâncias determinadas, realizar um fim ou impor a superioridade de um carácter, adopta 
necessariamente uma atitude de isolamento, levanta contra si a paixão oposta e assim geram 
inevitáveis conflitos”. É a solidão do herói parte do seu ágon. Nem nas tragédias clássicas, nem 
nas reescrituras contemporâneas encontramos um herói que não se individualize em 
decorrência de sua causa. Mesmo quando a causa é divina ou coletiva, esse herói vê-se 
distanciado do grupo social que ele busca defender. A incompreensão demonstrada pelos 
demais indivíduos se dá por conta de não conseguirem alcançar a disposição desse herói para o 
sacrifício próprio. Há, nesse momento, uma perda dos mecanismos de identificação do herói, 
antes indivíduo como os demais, por parte do coletivo que ele representa. E, em decorrência 
dessa não identificação, há o afastamento e, conseqüentemente, sua solidão. Sobre isso Fachin 
(2005, p. 111) escreve que, na contemporaneidade, o trágico depende da “[...] tragédia de 
erros, num mundo onde Deus abandona o homem à sua própria sorte [...]”. Nas reescrituras 
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contemporâneas também encontramos o herói, antes parte de uma comunidade, de um grupo 
social, apartado por conta do estranhamento que suas atitudes provocam nos demais. E 
quando as indagações desse herói, quando seu conflito acontece em seu próprio âmago, essa 
solidão é ainda maior. Há, aí, fundamentalmente, a ocorrência do trágico. 

Se existem semelhanças entre as tragédias clássicas e as reescrituras contemporâneas 
no que diz respeito à solidão do herói, o mesmo não podemos afirmar sobre caracteres, 
conforme expressão usada por Aristóteles. Segundo ele (ARISTÓTELES, 2003, p. 124-125) 

 
Se a tragédia é a imitação de homens melhores que nós, importa seguir o exemplo dos 
bons retratistas, os quais, ao produzir a forma peculiar dos modelos, respeitando embora 
a semelhança, os embelezam. Assim também, imitando homens violentos ou fracos, ou 
com tais outros defeitos de carácter, devem os poetas sublimá-los, sem que deixem de 
ser o que são [...]. 

 
Hegel (1979) reafirma a descrição de Aristóteles sobre como devem ser constituídos os 

caracteres das personagens ao escrever que, no princípio da trama, o trágico se constitui pelo 
fato de ambos os lados do conflito terem posse igual da razão, serem legítimas suas vontades, 
e complementa sua reflexão quando impõe, sobre ambas os lados do conflito, a culpa. Como a 
vontade só se realiza na aniquilação do outro, ao final ambas as partes são igualmente 
culpadas. Essa culpa mútua não é encontrada nas reescrituras, talvez porque haja disparidade 
de valores entre os dois lados do conflito. Diferentemente do ocorrido na tragédia clássica, um 
lado sempre é mais fraco, possui um poder menor do que o outro. E esse poder é representado 
politicamente ou socialmente. Encontra-se na diferença entre gêneros, entre culturas e entre 
classes sociais. Essa diferença entre os dois lados, esse embate entre o fraco contra o forte 
tende a legitimar a vontade e as ações daquele indivíduo ou coletivo mais fragilizado. Chega-se, 
então, à questão da catarse. Sobre ela, Aristóteles (2003, p. 117) descreve a tragédia como 
sendo 

 
[...] não só a imitação de uma acção completa, como também a de casos que suscitam o 
terror e a piedade, e estas emoções se manifestam principalmente quando se nos 
deparam acções paradoxais, e, perante casos semelhantes, maior é o espanto que ante 
os feitos do acaso e da fortuna. 

 
Hegel (1979) vai além de Aristóteles quando afirma que acima do terror e da piedade, a 

tragédia provoca o sentimento de conciliação que advém da manifestação da eterna justiça, 
“[...] cujo poder absoluto impregna a justificação relativa dos fins e das paixões exclusivas, por 
não poder admitir que o conflito e a contradição das forças morais, harmônicas na sua 
essência, se perpetuem e afirmem vitoriosamente na vida real. Ou seja, ao final, a solução do 
conflito instaurado reequilibra as forças morais e alia a conciliação ao sentimento de piedade e 
de terror provocados pela consciência da legitimidade dos atos, da culpa e do sofrimento 
provocados por esses atos. A catarse, dessa forma, é uma das configurações do trágico, mas, 
se não há catarse nas reescrituras, ou se há uma outra coisa a qual não podemos denominar 
de catarse, o que é? Se tentamos encontrar apenas esses princípios aristotélicos relativos à 
catarse nesses textos contemporâneos, dificilmente obteremos êxito. A catarse é uma lição? 
Uma moral? Um sentimento? Um alívio? Um aprendizado? Uma cura? Como provocar a catarse 
no leitor/espectador por meio de um texto que é a tradução de um desencanto, da 
desesperança, da solidão e frustração que esse homem conhece tão bem na própria carne, em 
sua vida vivida? Não há a justiça acontecendo nesses textos dramáticos contemporâneos, e, se 
ela acontece, o preço pago é alto demais. Os conflitos já têm um fim previsto, as batalhas já 
estão perdidas, o navio já foi à pique e os heróis estão descalços. O texto contemporâneo é 
construído sobre as desilusões que marcaram o homem do século vinte. Mas, apesar de não 
conseguirmos conceituar essa nova “espécie” de catarse, as pessoas vão ao teatro não tão 
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somente pelo prazer estético. E saem de lá tocados, incomodados, ainda absorvidos pelo 
drama. Essas sensações precisam ser sistematizadas de modo que se reconfigure a catarse.  

O texto literário, e dentro deste, o texto dramático, estabelece com a realidade um 
contato estreito, assim como todas as demais manifestações artísticas. Seja em sua forma 
clássica, seja por meio das reescrituras, o teatro, afirma Fachin (2005, p. 130) “[...] permite 
uma nova visão das angústias do nosso tempo”. Ele possibilita ao homem expressar sua 
subjetividade e traduzi-la em gestos e palavras que buscam representar a vida e a morte. Essa 
aproximação com a realidade, conforme Lins (1990), acaba por estabelecer uma relação de 
rebeldia e também de dependência com essa realidade. Dependência porque o texto dramático 
revela-se em consonância com o acontecido no real, com base no real. Mesmo que sua gênese 
esteja nos mitos, a aproximação desse texto com a realidade se dá a partir do momento em 
que, caso não represente fatos acontecidos, desejados ou temidos, ele não tem razão de existir, 
e rebeldia porque a realidade representada por meio do drama sempre se configura nas 
relações conflituosas entre os indivíduos e, consequentemente, na busca de solução para esses 
conflitos. O restabelecimento do equilíbrio, o retorno à tranqüilidade e a compreensão das 
causas que deflagraram determinadas situações são atos de rebeldia do sujeito que não se 
conforma com a realidade do momento e quer transformá-la.  Aristóteles (2003, 120) descreve 
a tragédia mais bela como aquela que “[...] deve imitar casos que suscitam o terror e a piedade 
(porque tal é o próprio fim desta imitação [...]”. A definição de Lins  sobre a finalidade do 
espetáculo vai ao encontro da descrição de Aristóteles, pois para ele (LINS, 1990) o espectador 
sente prazer com o espetáculo porque este o coloca diante de sua própria existência. Ao se 
deparar com ela, frente a frente, esse espectador consegue estabelecer reflexões fundamentais 
para sua evolução enquanto sujeito. 

Mas, será que esse sujeito pertencente à contemporaneidade age frente às reescrituras 
da mesma forma que aquele, da Grécia antiga reagia? Há, aqui, uma série de marcas que 
diferenciam tanto texto quanto indivíduo. Em relação ao texto, aqueles, clássicos, faziam uso de 
signos representantes de uma existência completamente diferente da de agora. As questões 
religiosas, condicionadas aos mitos, os conceitos éticos e morais, determinantes de um 
comportamento específico do cidadão e sua vida na pólis e o ordenamento social estavam 
inculcados nas tragédias que tinham, conforme visto acima nas palavras de Aristóteles, funções 
específicas. Sobre a religiosidade na Grécia clássica, Vernant e Vidal-Naquet (2011, p. 161) 
escrevem que 

 
Que tenha havido, no teatro grego, uma dimensão religiosa, é por demais evidente. Mas 
a religião não tem, para os antigos, nem o mesmo sentido nem o mesmo lugar que para 
nós. Ela não está realmente separada do social e do político. Toda manifestação coletiva 
importante, no quadro da cidade e da família, do público e o privado, comporta um 
aspecto de festa religiosa. 

 
Percebe-se, por meio desse excerto, que o indivíduo pertencente a esse período clássico  

tinha sua vida determinada por necessidades, valores e tabus que hoje são incompreensíveis ao 
homem contemporâneo. É claro, então,  que esse homem contemporâneo reage de forma 
completamente diferente e inesperada frente aos textos clássicos. Resta-nos tentar entender, 
então, de que forma se dá essa reação, quais os fatores encontrados por ele nesses textos que 
provocam essas reações e, acima de tudo, por que, mesmo se tratando de universos tão 
diferentes no que diz respeito ao texto, à sociedade e ao homem nela inserido, as tragédias 
clássicas ainda constituem o corpo de muitos textos dramáticos contemporâneos. Ou seja, a 
catarse ainda acontece? Se sim, de que forma? Vernant e Vidal-Naquet (2011) escrevem que, 
na antiguidade clássica, as tragédias eram compostas por personagens e acontecimentos que 
escondiam, disfarçavam o real em decorrência de serem constituídos por fatos e lugares 
distantes e inalcançáveis. Eles já não existiam. O ator de teatro encarnava esse herói e, ao fazê-
lo, colocava-se distante do cotidiano dos espectadores. Sua máscara era a barreira que 
estabelecia a separação entre espectador e ator, herói e sujeito humano, ficção e realidade. 
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Mas a catarse grega instaurava-se sobre as questões que envolviam a comunidade. As regras 
não obedecidas, os acordos não cumpridos, os comportamentos não aprovados eram expostos 
diante dos espectadores que viam, ao final, o alto preço a ser pago por quem ousasse provocar 
o desequilíbrio entre deuses, pólis e indivíduo. Acontece que a contemporaneidade eliminou a 
noção de grupo social e o indivíduo, agora, está fadado a viver em solidão consigo mesmo. 
Essas regras, que antes eram aplicáveis àqueles que viviam em comunidade, não funcionam 
mais para o sujeito que vive, hoje, relações muito particulares, intimistas e que, por conta disso, 
acabou por desenvolver uma percepção completamente diferente de encarar o mundo vivido 
pelo sujeito clássico. Lins (1990, p. 37) escreve, sobre a catarse nos textos contemporâneos, 
que “[...] nas situações realmente extremas a catarse serve apenas para desviar e dirigir os 
olhos para um pólo neutro onde não se encontram as questões fundamentais”. Ainda conforme 
Lins (1990, p. 38) 

 
A catarse representava um elemento de uma época em que a angústia obedecia a uma 
escala humana. Na fase da desagregação total, quando a violência se revela 
incontrolável e incide na arte, compreende-se o papel do distanciamento (como o sugere 
Brecht), passando a catarse pouco a pouco ser considerada como desnecessária ou 
ineficiente. 

 
Sabemos que o texto dramático transcende a função pedagógica da catarse. Vê-lo 

apenas sob esse aspecto seria reduzi-lo a meras lições cujo objetivo seria o de manter a ordem 
na sociedade e o controle do indivíduo. Vernant e Vidal-Naquet (2011, p. 162) escrevem que 

 
Ficção, fingimento, imaginário; mas, se acreditamos em Aristóteles, há nesse jogo de 
sombras que a arte ilusionista do poeta faz reviver no palco mais seriedade e verdade 
para o filósofo do que comportam as narrativas da história autêntica, quando ela se 
dedica a lembrar como os eventos efetivamente se passaram na realidade. 

 
No século XX e XXI a representação da realidade por meio do texto dramático envolve 

questões que envolvem um homem fragmentado que questiona e reflete sobre desde o prazer 
estético da fruição de um texto até a imobilidade social provocada pela subjugação de um 
grupo de indivíduos sobre outro. Hoje, a arte questiona não só a sociedade, como também a 
própria arte e todas as questões transcendentais que ainda sobrevivem, mesmo com a morte 
dos deuses. Chega-se à conclusão de que a violência, na contemporaneidade, está não mais 
nos sacrifícios e na vingança narrados nos textos clássicos, mas disfarçada e mais forte do que 
nunca, encoberta e travestida pelo manto da razão. Enquanto que na sociedade grega a grande 
personagem era a dignidade do indivíduo e a manutenção do equilíbrio entre os deuses e a 
pólis, entre a pólis e o indivíduo e entre esse indivíduo e os deuses, fechando-se todos esses 
elementos como em um círculo perfeito, Lins (1990,p. 90) escreve que “em muitos sentidos os 
problemas – e não as tensões geradas por eles – ocuparam o centro do palco. [...]  
Ironicamente, nosso principal protagonista é um homem fragilizado e amesquinhado, 
debatendo-se, em geral, apenas para subsistir”. 

Na contemporaneidade das obras, podemos nos deparar com textos cujos protagonistas 
não se adequam à descrição de Aristóteles. Esses protagonistas, não mais heróis valorosos e 
intrépidos, advindos de uma condição social elevada e com propósitos inquestionavelmente 
nobres, são pessoas comuns, que se revelam em meio às outras por conta de circunstâncias 
também comuns, mas que naquele momento exigiram que algo fosse feito, que uma atitude 
fosse tomada, que um paradigma fosse rompido. Essa humanização do herói contemporâneo 
pode caminhar para uma reconfiguração da figura do herói trágico? De que forma esse herói 
trágico pode ser descrito e reconhecido? Se esse protagonista é construído, nos textos 
contemporâneos, levando-se em consideração aspectos mais humanos, essa humanização não 
lhe confere um caráter ainda mais trágico do que aquele contido no herói clássico, repleto de 
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valores que o distanciam da realidade concreta do mundo dos homens feitos de carne e osso? 
Qual tragicidade é mais genuína ou mais profunda, aquela ou esta? 

É nesse sentido que precisamos entender o trágico como um fenômeno que acompanha 
as mudanças ocorridas na sociedade. O sujeito trágico ainda conserva certas características 
clássicas, pois existem, dentro desse conceito, questões que permanecem imutáveis, 
independentemente do passar dos séculos. Mas o drama moral pelo qual passava esse sujeito, 
na antiguidade, hoje se transformou em um drama psicológico. A intersubjetividade que 
constituía as relações das personagens trágicas migrou para as sensações que ocorrem, agora, 
dentro delas, para a intrasubjetividade. Hoje, o desmoronamento do sujeito ocasiona a 
deterioração das relações, e não o contrário. A problemática existencial causa, no homem 
contemporâneo, tensões insolúveis que o levam a um aprofundamento de sua solidão. Eis o 
sujeito aniquilidado, invisível aos olhos do outro e aos próprios olhos. Eis o homem dividido 
entre a necessidade de estabelecer contato com o mundo exterior, mas incapaz de romper com 
a muralha que ele mesmo ergueu entre ele e esse mundo. Eis o sujeito trágico contemporâneo. 

A partir do século XX Costa e Remédios (1988) escrevem que alguns escritores buscam 
devolver á tragédia a dimensão que lhe é devida. 

 
Essa tentativa de reabilitação do trágico obteve maior êxito do que a realizada pelos 
românticos. É ela que faz os dramaturgos considerarem as lendas gregas como mitos e 
não como narrativas. Por isso retomam Édipos, Electras, Antígonas sob novas 
perspectivas. Renovando o trágico, os escritores contemporâneos querem, através dos 
mitos milenares, colocar os problemas ou exprimir os sentimentos de seu tempo. 
(COSTA; REMÉDIOS, 1988, p. 53) 

 
O trágico representa um indivíduo à beira do precipício e com a consciência exata do 

lugar onde se encontra. Se nas tragédias antigas essa consciência da queda se traduzia na 
transcendência religiosa ou nos valores morais e éticos da polis, na contemporaneidade esse 
indivíduo não mais acredita na legitimidade das leis que regem o seu fim. A fatalidade, agora, é 
representada por circunstâncias duvidosas, alheias a um sentido que possa ser entendido como 
justo. Não há justiça no trágico contemporâneo. Esse trágico não é mais deflagrado por conta 
de uma ruptura da ordem, conforme escreve Girard (1998). Há o viver muitas vezes sem 
sentido, sem ponto de partida e, consequentemente, sem chegada. Se sobre o trágico clássico 
Girard (1998, p. 319) escreve que na morte do herói  “é como se a vítima expiatória morresse 
para a comunidade, ameaçada de morrer toda com ela, renasça para a fecundidade de uma 
ordem cultural nova ou renovada”, no trágico contemporâneo não há o que ser preservado ou 
renovado, e aí está o trágico em sua essência.  

Os dramaturgos contemporâneos são representantes de uma sociedade formada por 
homens cuja força física já não é mais nem colocada à prova, como sinal de bravura, nem 
necessária, como modo de sobrevivência. A religiosidade que, no passado, determinava e 
justificava as ações dos homens também está, na contemporaneidade, relegada a um lugar 
secundário na vida do indivíduo. Os valores morais e familiares foram, por sua vez, corrompidos 
e destroçados pelo esforço, este sim, sobre-humano, que esse indivíduo empenha na tentativa 
de sobreviver. Então, se os conceitos elencados acima, antes representantes dos 
comportamentos socialmente aceitos e, mais do que isso, exigidos na Grécia antiga não 
existem ou, se existem, estão enfraquecidos na contemporaneidade, como esse herói trágico 
pode se manifestar no sentido de manter essa aura trágica? De que maneira esses heróis são 
colocados em enredos, por esses dramaturgos contemporâneos, de modo a conservarem essa 
característica, tão fundamental nas tragédias? Goldmann (1979, p 73) escreve, sobre a visão 
do mundo dos escritores, que  “ela é o sistema de pensamento que, em certas condições, se 
impõe a um grupo de homens que se encontram em situações econômicas e sociais análogas, 
isto é, a certas classes sociais”.  

Desta forma, é natural que a tragicidade destes textos aqui analisados se construa por 
meio de temas políticos e sociais contemporâneos e que as personagens representem o 
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indivíduo em situações de confronto entre ele e ele mesmo e entre ele e o outro não mais de 
forma puramente metafísica ou abstrata, e sim frente a frente com a verdade que só a 
sobrevivência no cotidiano pode revelar. Mas esses fatos não eliminam as relações com o texto 
dramático no qual se basearam as reescrituras. Sobre isso Goldmann (1979,  p. 77) escreve 
que “quanto mais a obra é importante, mais vive e se compreende por si mesma e mais pode 
ser explicada diretamente pela análise do pensamento das diferentes classes sociais”. Eis, 
talvez, a resposta ao porquê das tragédias gregas serem sempre atuais, e também aí esteja a 
explicação para o fato de as reescrituras, apesar de se basearem em situações encenadas 
sobre acontecimentos tão distantes no tempo, mesmo assim ainda serem compreendidas e 
possibilitarem a representação das questões vividas pelo homem contemporâneo. Para 
Romilly, a descrição de mortes, sacrifícios e vinganças, por si só, não configura o trágico. É 
preciso, segundo a autora (ROMILLY, 2013, p. 168), “[...] mais um elemento, uma outra luz, 
uma significação própria”. A questão individual precisa ser sobreposta por outras circunstâncias 
impostas ao homem e que estejam além dele. 

  
Clitemnestra mata Agamémnon porque qualquer falta chama, cedo ou tarde, a cólera 
dos deuses justos e porque Agamémnon cometeu faltas. Édipo casou com a mãe porque 
o homem não é capaz, por muito esforço que faça, de evitar uma sorte que não quer. 
Medeia mata os seus próprios filhos porque a paixão humana leva o homem a destruir 
até aquilo que lhe é mais caro. Clitemnestra, Édipo e Medeia são casos-limite e 
monstruosos; mas os seus crimes são, no entanto, resultado inevitável de uma certa 
disposição do mundo: deste ponto de vista, eles também poderiam perfeitamente serem 
os nossos; e, ao mesmo tempo que inspiram piedade pelas suas vítimas, inspiram 
também piedade por eles, pelos homens. ROMILLY, 2013, p. 169) 

 
Ainda não há bastantes estudos sobre de que forma o trágico se constitui e se revela 

nos textos dramáticos contemporâneos, assim como também não há um novo modelo que 
reconfigure o herói trágico e nem de que forma acontece a catarse, nesses textos. Não há nem 
mesmo a comprovação teórica da existência da catarse no drama contemporâneo, mas as 
representações míticas mantêm-se vivas nas reescrituras contemporâneas, É clara a 
dessacralização sofrida por parte desses mitos, mas as novas perspectivas que se abrem em 
decorrência da grande variedade e número de textos dramáticos fundados nas tragédias 
clássicas são suficientemente fortes para entendermos que sua retomada comprova, de acordo 
com Fachin (2005, p. 126), sua importância, porque 

 
Os dramas dos homens têm necessidade de um registro; a escritura do drama – literária 
ou cênica – funciona como registro dos desejos e das desgraças dos homens, mas 
sobretudo como protesto e instrumento de reflexão e de ação. Daí a reivindicação do 
teatro como registro, testemunho e voz do trágico contemporâneo, um teatro na medida 
das diferentes manifestações do trágico nesta virada de século e de milênio [...]. 

 
Szondi (2004) conceitua o trágico a partir de textos escritos por filósofos que, ao 

analisarem determinadas tragédias em suas obras, acabam por constituir um conceito geral do 
que seja o trágico. Do século dezoito ao século vinte, várias são as teorias que traduzem o 
elemento trágico. Schelling, Hegel, Goethe, Schopenhauer e Niezstche, cada um desses 
filósofos tem seu modo de pensar a tragédia e o trágico, mas todos fundamentam suas 
reflexões tendo como base a instância do conflito. Para Schelling (apud SZONDI, 2004), esse 
conflito trágico estabelece-se no indivíduo por meio do embate do desejo de liberdade com a 
necessidade. Em Hegel (apud SZONDI, 2004), o trágico se estabelece a partir da natureza ética 
do indivíduo e sua reconciliação com o divino. Com Goethe (apud SZONDI, 2004), o trágico 
acontece a partir de uma oposição irreconciliável. Para Schopenhauer (apud SZONDI, 2004), o 
trágico está no sentimento de resignação advindos do conhecimento de que o mundo e a vida 
não podem oferecer, jamais, nenhum prazer verdadeiro e, finalmente, em Nietzsche (apud 
SZONDI, 2004), o trágico está  em se olhar algo e ansiar por algo além desse olhar. 
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Não se busca, aqui, fazer uma síntese da evolução do pensamento sobre o trágico a 
partir desses autores. Sabemos que isso reduziria os conceitos sobre o trágico a simples 
derivações. O que se pretende, ao anunciar de que forma os mais importantes filósofos do 
século XVII ao século XX conceituam o trágico é deixar claro como esses conceitos mudam, 
adaptam-se completam-se ou diferem-se entre si. Conceituar o trágico e abarcá-lo em uma 
definição fechada e permanente é limitar esses conceitos à uma época específica, e o percurso 
histórico do texto dramático nos mostra que isso não só não é recomendável, como também é 
impossível de ser feito.  Se  nem mesmo a tragédia permanece a mesma, como gênero 
literário, pois ela se renova mediante a renovação do homem e da sociedade, assim acontece 
com o trágico. Nas reescrituras contemporâneas encontramos a tragédia na sua forma híbrida, 
rapsódica, conforme Sarrazac (2012). Às características clássicas somam-se e multiplicam-se o 
épico e a lírica dando origem a  um novo organismo, mais potente e mais capaz de representar 
o indivíduo e suas interrelações. E mesmo cientes de que, conforme Ball (2009, p. 123) “os 
dramaturgos – mesmos os maiores – não escrevem para a eternidade. Escrevem para públicos 
específicos, de seu tempo específico [...].” e que, ainda conforme Ball (2009) a reação de 
públicos de épocas diferentes costuma também ser diferente. Isso decorre do fato que o 
mesmo fenômeno provoca reflexões distintas através das épocas. Experiências, fatos e lugares 
compõem, nos indivíduos, subjetividades muito particulares, ainda não descobriram, conforme 
Fachin (2005, p. 129) “nada melhor do que a literatura, e mais ainda o teatro, para lembrar o 
passado [...]”, e refletir sobre o presente e transformar o futuro.  

Pavis (2011, p. 110) conceitua o dramático como um conteúdo responsável pela “[...] 
tensão das cenas e dos episódios da fábula rumo a um desenlace (catástrofe ou solução 
cômica), e que sugere que o espectador é cativado pela ação”. O dramático é atemporal. Ele 
representa o homem e a sociedade em suas vicissitudes, em seus aspectos trágicos, sejam eles 
revelados no confronto do indivíduo com os deuses, com outros indivíduos ou com ele mesmo. 
As mudanças que podem ocorrer nas manifestações do dramático estão ligadas a essas 
relações, e não com a forma em si.  Diferentemente, o gênero dramático, vinculado a uma 
forma clássica descrita primeiramente por Aristóteles, vem sofrendo mudanças desde a sua 
origem. Já entre Ésquilo, Sófocles e Eurípides podemos perceber detalhes, aqui e ali, de 
incorporação ou supressão de características formais que revelam adaptações necessárias 
porquanto o modelo já não se mostra eficiente para representar o que se pretende. No 
Renascimento, o drama funda-se na “[...] reprodução da relação entre os homens. O homem só 
entrava no drama como ser que existe com os outros. O estar ‘entre outros’ aparecia como a 
esfera essencial de sua existência [...]” (SZONDI, 2011, p. 23). Na contemporaneidade, este 
homem está sozinho, mesmo que em meio aos demais. As reescrituras nos apresentam 
indivíduos que, mesmo vivendo uma problemática social, tensões entre grupos ou mesmo, as 
relações afetivas, mantêm-se afastados, como que presos a um estado emocional cuja solidão, 
descrença em si mesmo e no outro e o tédio o reduzem a um estado quase que catatônico, que 
impede reações que estejam além do simples ato de respirar. É claro que existem 
protagonistas políticos, revolucionários, cujo espírito efervescente o impulsionam para a frente, 
para a reação, mas em sua maioria, os textos dramáticos presentes neste corpus são 
compostos por sujeitos cuja capacidade de ação foi limitada a pequenos esboços. Sarrazac 
(2012, p. 69) escreve que “o personagem apresenta-se a nós num estado de solidão, ou mesmo 
de isoalmento, em todo caso de separação em relação aos demais personagens, e, muitas 
vezes, em relação a ele próprio”. Isso  nos mostra uma crise pela qual passa o diálogo, 
elemento tão importante à forma dramática clássica. O diálogo está relacionado à ação, ao 
conflito e até mesmo ao desfecho de uma tragédia. Nesse tipo de produção contemporânea, 
ainda conforme Sarrazac (2012, p. 69), “[...] o diálogo ofusca-se diante do monólogo. Um 
monólogo que não serve, como nas dramaturgias clássicas, para realçar o diálogo, mas sim 
para suspendê-lo”. As palavras ditas, e as não ditas são responsáveis diretas pelos significados 
das relações que um drama procura representar por meio de suas personagens. Essas 
personagens têm como característica compor indivíduos fictícios, inexistentes, pois construído a 
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partir de uma seleção de comportamentos que acabam por metamorfosear o ator nessa 
personagem (ROSENFELD, 1976), mas apesar desses indivíduos pertencerem à ficção, o 
objetivo dessa ficção é representar o real, é alcançar a esfera do possível e do imaginável. 

  
O ator, ao disfarçar-se, revela a essência do homem: a distância em face de si mesmo 
que lhe permite desempenhar os papéis de outros seres humanos. O homem – disse – 
Mead, tem de sair de si para chegar a si mesmo, para adquirir um Eu próprio. E ele o faz 
tomando o lugar do outro. (ROSENFELD, 1976, p. 31) 

 
Essa interrelação e intrarrelação entre sujeitos por meio da palavra acabam sendo 

responsáveis pela quebra do diálogo absoluto. Sobre o diálogo dramático, Sarrazac (2012, p. 
71) escreve que “[...]  tal como se transforma ao longo de todo o século XX e tal como se acha 
em devir ainda hoje, é um diálogo mediatizado. [...] rapsódico na medida em que ele costura 
conjuntamente - e descostura – modos poéticos diferentes (lírico, épico, dramático, 
argumentativo). 
 Brecht (19-  , p. 165) escreveu que ao teatro é dada a incumbência de “[...] proporcionar 
reproduções diversas do convívio humano, que não são apenas imagens de um convívio 
diferente, mas também imagens dadas de uma forma diferente”. Sarrazac (2012) confirma 
essa posição de Brecht quando escreve sobre a forma híbrida do texto, a rapsódia, a 
miscelânea como a tentativa de representar, com maior alcance, essa sociedade composta por 
homens também rapsódicos. De que modo a forma pura do drama, a estrutura clássica da 
tragédia conseguiria abarcar, colocar dentro de si um conteúdo tão intenso quanto aquele que 
busca apontar o homem e suas relações sociais construídas nos séculos XX e XXI? Como 
domesticar esse monstro e fazê-lo prostrar-se frente ao belo animal aristotélico, numa postura 
subserviente que não lhe representa? 

Conforme Ryngaert (1995), se um modelo de texto teatral era difícil de ser construído, 
havia certa concordância sobre o que ele, o texto, devia ser. Mas essa reflexão do autor acaba 
por se chocar com a dificuldade que se encontra, hoje, para enquadrar os textos em gêneros 
definidos. Na análise dos textos teatrais recolhidos para este estudo, ficou latente a noção de 
que regras, normas e preceitos não são fatos inquestionáveis por esses autores. A ideia de 
perfeição clássica foi substituída por uma linguagem incontida, repleta de significados que 
procuram representar esse indivíduo que precisa se traduzir e traduzir os diferentes fenômenos 
que acontecem à sua volta.  

Ryngaert (1995) afirma que, para além dos critérios formais, o que se questiona “[...] 
não é apenas como o teatro fala, mas sobretudo do que se permite falar, que temas aborda” 
(RYNGAERT, 1995, p. 09). Essa característica é claramente percebida nos textos que compõem 
o corpus deste estudo. No teatro contemporâneo são encontrados autores que escrevem textos 
sem rótulos, e esse fato aponta para uma certa libertação do teatro que “[...] entende falar de 
tudo livremente nas formas que lhe convém, herança do direito ao sublime e ao grotesco 
advindo do século XIX” (RYNGAERT, 1995, p. 09).  
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MUNDO NOVOMUNDO NOVOMUNDO NOVOMUNDO NOVO E  E  E  E A ILHAA ILHAA ILHAA ILHA: UMA : UMA : UMA : UMA     
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À IDEOLOGIA DOMINANTEÀ IDEOLOGIA DOMINANTEÀ IDEOLOGIA DOMINANTEÀ IDEOLOGIA DOMINANTE    

    
    

Cláudio Marcos Veloso Júnior (UEL) 
 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Admirável Mundo Novo e A Ilha, ambos romances de Aldous Huxley, 
utilizam como temática a distopia. As duas obras configuram suas sociedades 
com aparência igualitária, onde os indivíduos vivem em constante harmonia e 
as regras sociais são todas aceitas pela comunidade. Entretanto, percebe-se 
durante a narrativa que essa aparência igualitária é falsa e que as relações dos 
sujeitos são conflituosas. Surge, nesse contexto, indivíduos que não estão de 
acordo com as regras impostas socialmente e procuram não segui-las. Em 
Admirável Mundo Novo, o personagem que não está de acordo é John. Em A 
ilha, o personagem é Murugan. Tanto John como Murugan recusam praticar 
atos sexuais. Com isso, esse estudo tem por proposta analisar de que forma a 
recusa ao sexo de ambos os personagens nesses romances servem como 
forma de resistência a ideologia imposta socialmente. Para tal proposta, o 
estudo evidenciará certos aspectos das sociedades de Admirável Mundo Novo 
e A Ilha e dos personagens John e Murugan para, em seguida, focalizar na 
análise da forma com que ambos resistem à ideologia dominante e como a 
recusa ao sexo se insere nessa resistência.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: distopia; Admirável Mundo Novo; A Ilha. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

O presente estudo analisará os romances Admirável Mundo Novo e A Ilha, ambos de 
Aldous Huxley, focalizando as personagens John, o Selvagem e Murugan com intuito de 
evidenciar de que forma as suas ações servem de resistência à ideologia dominante das 
sociedades que eles estão inseridos. Dentre as ações, o estudo dará mais atenção a análise da 
ação de recusa praticar atos sexuais por se tratar de um ato com mais impacto na resistência à 
ideologia dominante.  
 A escolha dos dois romances se justifica por ambas apresentarem características 
similares uma com a outra, o que permite um estudo comparado das duas obras. Insere-se nas 
características similares o fato de ambas possuírem aparência utópica e personagens 
insatisfeitos com a ideologia dominante.   
 O estudo divide-se em duas partes. A primeira dedicará a descrever características a 
sociedade presente de Admirável Mundo Novo e de A Ilha. Nesse primeiro momento será 
exposto outras similaridades entre uma sociedade e a outra. Além da similaridade, será 
evidenciado também a diferença entre os dois romances 

A segunda parte do estudo será dedicado a análise das ações de um personagem de 
cada romance. O personagem analisado em Admirável Mundo Novo será John, o Selvagem, e 
em A Ilha, o personagem Murugan. A análise focalizará a resistência desses dois personagens à 
ideologia dominante de suas sociedades e a ação da recusa ao sexo evidenciando em que 
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medida essa recusa trata-se de uma forma de resistência. Para realizar tal evidenciação, o 
segundo momento do estudo se baseara, principalmente, nos pontos de vista de Michel 
Foucault.  
 
  
1. As sociedades de Admirável Mundo Novo e A Ilha 
 
 Admirável Mundo Novo e A Ilha, ambos romances de Aldous Huxley, projetam 
sociedades com valores utópicos. Entretanto, é possível perceber que ambas não são utopias 
concretas. Percebe-se que não são utopias concretas por os indivíduos dessas sociedades 
estarem em constante conflito, o que as tornam essas sociedades distópicas. 

Em diversos aspectos, essas duas sociedades se igualam. Em ambas as sociedades são 
impostas ideologias que os indivíduos devem seguir em seu dia-a-dia. Caso não sigam essas 
ideologias, os indivíduos sofrem consequências.  Em Admirável Mundo Novo, as ideologias são 
impostas por meio de discursos aos indivíduos desde a sua nascença. Em A Ilha, é o sistema 
educacional que é o responsável em inserir as ideologias.  

Outro aspecto é que em Admirável Mundo Novo e A Ilha, há o incentivo ao uso de 
substâncias químicas. Em Admirável Mundo Novo, a substância química é nomeada de Soma e, 
em A Ilha, é chamado de Moskha. A inserção dessas substâncias, por parte dos indivíduos, é 
com intuito de buscar o prazer. O Soma e Moskha fornecem aos indivíduos a sensação de 
prazer e, com isso, os indivíduos os utilizam como forma de fuga da rotina estabelecida 
socialmente. 

Nas duas sociedades, há conflito ideológico de interesse pessoal. Há uma busca por 
parte dos indivíduos em serem aceitos socialmente. Inserido nesse contexto, há a procura por 
parte de alguns pelo poder. Determinados indivíduos procuram por meios de inserir suas 
ideologias pessoais na sociedade. Essas ideologias divergem com as que são promulgadas 
socialmente. A forma com que eles procuram impor essas ideologias, na maior parte das vezes, 
é pela força. Para conseguir impor, de fato, necessitam deter o poder social. 

A vigilância está presente tanto em Admirável Mundo Novo como em A Ilha. Ambos 
romances expõem que os indivíduos estão preocupados com os afazeres do outro. As condutas 
sociais das pessoas são mantidas pela existência dessa vigilância. As pessoas possuem receio 
em ter uma conduta que está em desacordo às regras sociais Devido ao fato de que se outro 
sujeito observar está conduta, é possível que o sujeito que quebra a regra social sofra punições. 
As punições se caracterizam pela privação de direitos. Essa privação ocorre também em nossa 
sociedade. Foucault cita: 

 
O menor crime ataca toda a sociedade [...] o castigo penal é então uma função 
generalizada, co-extensiva ao corpo social e a cada um de seus elementos. Coloca-se 
então o problema da ‘medida’ e da economia do poder de punir. Efetivamente a infração 
lança o indivíduo contra todo o corpo social; a sociedade tem o direito de se levantar em 
peso contra ele, para puni-lo. [...] Constitui-se assim um formidável direito de punir, pois 
o infrator torna-se inimigo comum. Até mesmo pior que um inimigo, é um traidor, pois 
ele desfere seus golpes dentro da sociedade. Um ‘monstro’ (FOUCAULT, 2010b, p. 86). 

 
Destaca-se dentre os aspectos de igualdade dessas sociedades, o fato das duas 

sociedades propagarem discursos que incentiva a pratica de atos sexuais. A sexualidade em 
Admirável Mundo Novo ocorre de forma carnavalizada. Os indivíduos entram em contato com 
esses discursos desde nascença. Com isso, eles são influenciados a não se limitarem com a 
quantidade de pessoas que praticam o ato sexual. Na fase escolar, as crianças realizam 
atividades que fazem referência à prática sexual. A intenção dessas atividades é inserir nas 
crianças a ideologia de que o ato sexual tem um valor positivo. As crianças que rejeitam 
praticar essas atividades sofrem repreensões. As repreensões ocorrem também com os 
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indivíduos que praticam o ato sexual com apenas uma pessoa, visto que essa conduta não é 
aceita socialmente: 

  
Num pequeno espaço gramado entre altas moitas de urzes mediterrâneas, duas 
crianças, um garoto de cerca de sete anos e uma menina que poderia ter um ano a 
mais, dedicavam-se muito seriamente, com toda a concentração de sábios absortos em 
algum trabalho de descoberta, a um jogo sexual rudimentar. [...] – É simplesmente este 
menino que parece pouco disposto a tomar parte nos jogos eróticos de costume. Eu já o 
tinha observado antes, uma ou duas vezes E hoje recomeçou. Agora mesmo se pôs a 
berrar. [...] – Vou levá-lo ao superintendente-Adjunto de Psicologia. Só para ver se ele não 
tem nada de anormal (HUXLEY, 2009. p. 69)  

 
 Em A Ilha, a sexualidade é incentivada pelo sistema educacional. Através do sistema 
educacional, mulheres são designadas para ministrar aulas que ensinam lições imorais aos 
jovens. Estas lições baseiam-se no desenvolvimento da sedução, para que assim, possibilite as 
pessoas iniciarem suas práticas sexuais quanto antes. Com isso, compreende-se que os 
indivíduos dessa ilha desconsideram o sexo como algo sagrado, sendo a sexualidade julgada 
como uma atividade comum no cotidiano das pessoas: “era evidente que o fato de meninos e 
meninas dormirem juntos era encarado com tanta naturalidade como o fato de irem à escola, 
correrem juntos e de virem a morrer.” (HUXLEY, 1971, p. 306). Ao atingir uma determinada 
idade de amadurecimento, as crianças são designadas a participar de um ritual de iniciação 
sexual. Junto a esse ritual, elas aprendem a utilizar o Moskha.   

Em A Ilha, há uma desvalorização do termo mãe.  Ocorre, nessa sociedade, uma 
permuta de família. Em cada período de vida, a criança integra uma família com o intuito de 
não haver um vínculo afetivo das crianças com seus parentes. Com isso, a palavra mãe 
fundamenta-se como uma função sem honraria e pouco valorizada a ser adquirido. 

 
Em nosso pequeno mundo, “mãe” é estritamente o nome de uma função e esse titulo é 
prescrito quando a missão foi devidamente cumprida. A ex-criança e a mulher que era 
mãe estabelecem um novo tipo de relações; quando se entendem bem, continuam se 
vendo com regularidade. Caso contrário, separam-se (HUXLEY, 1971, p. 116) 

 
Dos pontos que essas divergem estão o de a sociedade de Admirável Mundo Novo ser 

consumista e a A Ilha é de subsistência. O poder em A Ilha está centrado em três figuras, 
enquanto em Admirável Mundo Novo o poder está designado a uma casta. O fato do poder não 
se de todos, mas centralizado é outro ponto que evidencia que ambas sociedade não são 
utópicas.    
 
 
2. A recusa sexo  
 

A representação de personagens que executam atos que infligem regras ou crenças 
impostas por uma comunidade ou um grupo é frequente na literatura. Pode-se tomar como 
exemplo a peça Édipo Rei, de Sófocles, a qual demonstra uma mãe casada com seu próprio 
filho, atitude incestuosa que, depois de revelada, é repugnada pelos próprios autores desse ato.  

Em Admirável Mundo Novo, atitudes que seriam consideradas banais em nossa 
sociedade judaico-cristã são totalmente toleradas, no entanto, surge no meio dessa distopia a 
figura de um protagonista isolado que não está de acordo com as crenças determinadas por 
essa sociedade e que luta contra as regras impostas por ela. A esse personagem, a narrativa o 
denomina com o nome de John, o selvagem.  

  Lukács (1963) assinala a personagem que possui essas características como um 
“indivíduo problemático” (LUKÁCS, 1963, p. 87). Nesse contexto de personagem, Hauser (1998, 
p.733) assinala que:  
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o romance moderno primeiro cria a má consciência do herói em conflito com a ordem 
social burguesa, e pede que ele aceite os costumes a convenções da sociedade, pelo 
menos como regras do jogo (HAUSER, 1998, p. 733). 

 
Por ter nascido em Malpais, um local descontaminado das crenças vigentes na 

sociedade dominante, John possui hábitos e crenças diferenciados dos demais personagens. 
Entre os hábitos de John, está o de fazer leitura de textos antigos e o de não ingerir nenhuma 
substância química. Em relação a sua crença, esta é caracterizada na fé em Deus. Através do 
personagem Bernard Marx, John encontra a oportunidade de conhecer a sociedade dominante. 
Não satisfeito com a forma com que essa comunidade valoriza os indivíduos, John inicia a sua 
batalha contra as suas regras.  

A recusa ao sexo sobrevém como um dos atos que John realiza em oposição aos que 
essa sociedade valoriza. Já que os indivíduos ali integrados são guiados a terem relação uns 
com os outros apenas com o fundamento de garantir prazer, John desconsidera o fato de estar 
com a pessoa amada e opta, após declarar seu amor a personagem Lenina, por não praticar tal 
atitude: 

  
Houve um momento de silêncio, depois, em voz baixa ele disse: - Eu a amo mais do que 
tudo no mundo. [...] Ele sentiu os lábios de Lenina unidos suavemente aos seus. Tão 
deliciosamente macios, tão tépidos, tão elétricos [...] horror, horror, horror... Tentou 
desprender-se, mas Lenina apertou-o com mais força. [...] ele começou a protestar [...] 
porém ela desafivelou a cartucheira de couro branco envernizado e pendurou-a com 
cuidado no espaldar da cadeira, começou a suspeitar que se enganar. [...] em vez de 
dizer também “Querida” e de estender-lhe igualmente os braços, o Selvagem recuou 
aterrorizado, agitando as mãos para ela, como se tentasse afugentar um animal 
importuno e perigoso. [...] O Selvagem tomou-lhe os pulsos, arrancou de seus ombros as 
mãos de Lenina e repeliu-a brutalmente (HUXLEY, 2009. p. 295-297). 
  

Essa é a primeira vez que John passa por uma situação igual a essa que ocorreu com 
Lenina. Com isso, John não sabe como agir. Por nunca ter vivenciado tal situação, isso faz com 
ele altere seu comportamento.  Para evitar a sedução de Lenina e, por seguinte, de praticar o 
ato sexual, John utiliza-se da violência. Ronaldo Lima Lins (1990, p.57) explica que: 

 
é preciso reconhecer na sexualidade uma fonte importante de violência. Por está razão, 
desde as sociedades primitivas, como demonstra Freud, realizou-se um esforço no 
sentido de contenção sexual, de seu controle que, caso contrário, ameaçava, com sua 
livre irrupção, o equilíbrio da própria comunidade. 

 
Nesse contexto, a violência surge como forma de controle e de desaprovação do ato de 

Lenina. Isso não torna John um indivíduo violento. A forma como agiu nessa situação não é 
recorrente. Essa repreensão causa em John uma alteração por se sentir culpado pela origem da 
situação e terror na personagem Lenina por ter sido agredida: 

 
- Ai, você está me machucando, você... oh! – Ela calou-se de repente. O terror fizera-lhe 
esquecer a dor. Abrindo os olhos, vira aquele rosto... não, não era o rosto de John, mas o 
de um estranho feroz, um rosto pálido, desfeito, contraído por um furor insensato e 
inexplicável. Apavorada, sussurou: - O que é que há John? – Ele não respondeu, 
limitando-se a encará-la com aqueles olhos dementes (HUXLEY, 2009. p. 297-298). 

 
Referindo-se a A Ilha, as características de um herói isolado são encontradas no 

personagem Murugan. Diferentemente ao outro herói, Murugan não procura principalmente 
combater as leis sociais, mas sim preservar suas ideologias. Grande parte das ideologias de 
Murugan foram influenciadas por sua mãe. Por sua vez, a mãe de Murugan, que recebe o título 
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de ‘Rani’ de Pala é personificada como uma pessoa que segue as crenças religiosas e que 
educa seu filho com base nelas.  

Assim como o John, o selvagem, Murugan evita praticar atos sexuais: 
  

Você nunca viu Murugan usando pijama de cetim branco – disse ela [...] Até que ponto 
chegaram as coisas com o jovem do pijama? – perguntou Will. – Sómente até a cama. 
Porém, quando comecei a beijá-lo, êle fugiu, indo trancar-se no banheiro, e lá ficou até 
que eu lhe dei a minha palavra de honra de que não o molestaria (HUXLEY, 1971, p. 94). 

 
A explicação para tal recusa está baseada em fundamentos religiosos em que 

Murugan prega. Um desses fundamentos se baseia na crença que a mulher é sagrada: “Ela o 
criara na crença de que a mulher era Sagrada” (HUXLEY, 1971, p.74). Ao recusar o ato sexual, 
Murugan mantêm seus ideais e demonstra que não é um ser corrupto.  

Diferentemente ao John, Murugan não age com violência. O herói encontra outra 
medida para evitar praticar tal ato e opta por se esconder em um lugar seguro. Não agindo com 
violência, Murugan mantêm novamente sua ideologia que a mulher é sagrada, já que a 
agressão a uma mulher seria uma das formas de desrespeito aos seus ideais.  Dessa forma, 
evidencia que o personagem é fiel aos seus preceitos. Em diferentes situações, Murugan 
mantêm postura que vai de acordo com a ideologia repassada pela sua mãe. Isso faz com que 
ele seja descrito como um indivíduo centrado em relação aos seus atos.    

Relacionando as duas obras, percebemos que tanto John como Murugan projetam 
uma resistência contra o poder em suas sociedades. Esse enfrentamento ao poder, Focault 
(2011, p. 106) afirma: 

  
que são casos únicos: possíveis, necessárias, improváveis, espontâneas, selvagens, 
solitárias, planejadas, arrastadas, violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromisso, 
interessadas ou fadadas ao sacrifício. 

 
Tanto no caso de Admirável Mundo Novo como em A Ilha, a resistência surge de 

maneiras necessárias, espontâneas e solitárias. No caso de Admirável Mundo Novo, acrescenta-
se ai, como vimos, a questão da violência. Foucault (2010a, p. 28) ressalta que 

  
o herói virtuoso que é capaz de se desviar do prazer, como uma tentação na qual ele 
sabe não cair, é uma figura familiar ao cristianismo, como foi corrente a ideia de que 
essa renúncia é capaz de dar acesso a uma experiência espiritual e do amor, a qual seria 
excluída pela atividade sexual. 

 
Partindo para a análise de outras obras literárias, temos o livro de Gênesis, na Bíblia 

Sagrada, como outra obra que expõe indivíduos que não estão de acordo a praticar o ato da 
sexualidade: 

  
Depois destas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José, e lhe disse: Deita-te 
comigo. Mas ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Estando eu aqui, meu senhor 
não se preocupa com o que se passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que 
tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa vedou, senão a ti, 
porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal, e pecar contra 
Deus? (1996, p. 36). 

 
Nota-se que a recusa ao sexo do personagem bíblico José foi influenciado por questões 

religiosas. Essa mesma influência acontece com o protagonista de Admirável Mundo Novo e de 
A Ilha, já que John e Murugan seguem as mesmas doutrinas Cristãs que o personagem de 
Gênesis seguia.   

Dessa forma, observa que a recusa ao sexo não é algo exclusivo da obra de Aldous 
Huxley. Essa temática está presente em outras literaturas. Em relação de Aldous Huxley inserir 
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essa temática nessas duas obras, a intenção do autor, com base no que foi analisado, é de 
demonstrar que o ser social não precisa seguir todas as ideologias impostas pela sociedade. 
Huxley expõe que é possível, realmente, contrariar determinadas regras sociais. Entretanto, o 
autor expõe que esse não seguimento das regras sociais pode acarretar diferentes 
consequências. 

Essas consequências são expostas nas duas obras no desfecho das narrativas. Ambos 
os desfechos ocorrem com o fim dos heróis. Esses fins ocorrem como consequência da batalha 
contra as regras sociais. No caso de Admirável Mundo Novo, o desfecho possui um valor 
negativo. John, após lutar contra as regras da sociedade, se vê vencido e oprimido. A sua única 
opção é se afastar dessa sociedade. Dessa forma, ele opta por viver isoladamente em um local 
distante da sociedade. Mesmo assim, John não encontra a paz, já que muitos indivíduos 
continuam a vigiar John, desrespeitando assim a sua privacidade e o tornando um objeto de 
espetáculo: 

  
Depois disso, deixaram o Selvagem em paz durante algum tempo. Uns poucos 
helicópteros vieram pairar inquiridoramente em volta da torre. Ele atirou uma flecha no 
mais importunamente próximo (HUXLEY, 2009, p. 381). 

 
John, percebendo que está infeliz, que toda sua luta foi em vão e que não consegue se 

isolar, se suicida: 
  

Lentamente, muito lentamente, como duas agulhas de bússola sem pressa, os pés 
voltaram-se para a direita: norte, nordeste, leste, sudeste, sul, sul-sudoeste; depois se 
detiveram e, passados alguns segundos, recomeçaram a girar, com a mesma lentidão, 
para a esquerda. Sul-sudoeste, sul, sudeste, leste (HUXLEY, 2009, p. 392). 

 
 Em A Ilha, o desfecho possui um valor positivo. O herói, Murugan, utiliza a força para 
impor suas ideologias. Murugan tem o desejo de se tornar líder do local em que vive. A única 
forma de obter seu desejo é tornando-se um ditador. Por ser filho da, em tese, líder de Pala, 
Murugan se vê no direito de comandar a sociedade e ter suas ideologias aceitas. Com isso, ele 
passa todo o percurso narrativo praticando atos que irão fazer com que obtenha esse desejo 
até, por fim, consegui-lo: 
 

Ouviu-se um tiro isolado. A seguir, o espocar de um rifle automático. [...] Todo trabalho de 
cem anos destruído em uma noite. [...] – Quem lhes fala é o seu Rajá – proclamava a voz 
excitada. Depois, da capo, seguiu-se uma repetição de discurso acerca de Progresso, 
Valores, Petróleo e Verdadeira Espiritualidade (HUXLEY, 1971, p. 357). 

 
O valor positivo ocorre apenas para Murugan, por obter o que queria. Aos demais 

indivíduos dessa sociedade, o fato do herói ter vencido as regras sociais, faz com que eles 
fiquem em um estado de submissão a ideologia de Murugan. Por ele ter conseguido por uso de 
poder militar, não há uma aprovação por parte da sociedade dessas imposições ideológicas de 
Murugan, o que pode acarretar novos conflitos de interesses sociais.  

É evidente que nossa sociedade nos força a obedecer a certas regras, algumas delas 
postuladas em textos como nas constituições e outras em filosofias e doutrinas. Sobre isso, o 
escritor Aldous Huxley (1959, p.40), afirma, em um de seus ensaios, que nossa sociedade está 
nos impulsionando em direção ao de Admirável Mundo Novo, 

 
porém, não é menos óbvio o fato de que podemos, se assim quisermos, recusar-nos a 
cooperar com as forças obscuras que nos impulsionam. Por ora, todavia a ânsia de 
resistir não nos parece ser muito forte ou muito generalizada. 

  
Com base nesse pensamento de Huxley, podemos dizer que existe em nossa 

sociedade personagens com o mesmo intuito ao de John e de Murugan, ou seja, de lutar 
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contras as regras estabelecidas pela sociedade, mas, assim como nas duas obras analisadas, o 
desejo de mudança é de uma escala tão pequena que chega até parecer inexistente. Isso em 
nossa sociedade é uma consequência ao fato de quem possuem o poder ter estreitado as 
regras e utilizado os discursos de tal forma que fez com que a mudança total da sociedade 
dependesse só de uma grande união de indivíduos com o mesmo pensamento, entretanto 
como as regras estabelecidas são de certa forma do agrado da maioria da população, os 
indivíduos continuarão a cooperar com as forças obscuras que os impulsionam para uma 
sociedade próxima a de Admirável Mundo Novo.  
 
 
3. Conclusão 
 
 Após análise de duas sociedades que se relacionam em certos aspectos, constata-se 
que independente da sociedade, há valores impostos socialmente que os indivíduos devem 
seguir. Esses valores são inseridos no sujeito e determinam o que os seres sociais  devem 
fazem, as condutas que devem tomar, entre outros aspectos. 

 Mesmo que a pessoa não concorde com essas regras e opte por não segui-las. O 
indivíduo sofrera repreensão social a ponto de, muitas das vezes, ser obrigado a realizar os atos 
impostos socialmente. Com isso, a liberdade dos indivíduos, ao estarem inseridos em uma 
sociedade, não é totalmente concreta. A liberdade ocorre até o ponto de as regras sociais 
aceitem.  
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Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo analisar a obra A Rainha do Ignoto 
(1899), de Emília Freitas, partindo do pressuposto que a obra insere-se no 
gênero utópico ocidental. A obra de Thomas More De optimo reipublicae 
statatu deque nova insula Utopia (1516), foi a criadora do gênero literário 
utópico. Ela serviu de protótipo para diversos autores criarem ficcionalmente 
suas sociedades perfeitas. A partir dos anos 1970, escritoras e críticas 
feministas descobriram que desde os momentos iniciais da literatura de 
utopia, ela já vinha sendo utilizada como instrumento de crítica social por 
parte de diversas autoras norte-americanas. Já no Brasil, a autoria feminina do 
século XIX e início do século XX manteve-se em um processo de invisibilidade, 
sendo necessário um resgate historiográfico nacional. Assim, encontrou-se a 
obra A Rainha do Ignoto (1899), de Emília Freitas, que é delineada sob a 
proposição de um mundo novo, a Ilha do Nevoeiro, local onde as mulheres 
podem exercer diversas funções sociais realizando-se profissional e 
socialmente. Com base nessas considerações, visa-se analisar os 
imbricamentos políticos e históricos na obra à luz dos conceitos de 
interdisciplinaridade e intertextualidade.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: utopia; autoria feminina; A Rainha do Ignoto. 

 
 
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

Desde os primórdios da História da humanidade, o homem procura criar um mundo 
perfeito, equânime, em que ideais políticos e sociais convirjam e resultem no bem-estar da 
população, atingindo finalmente a paz. Para tanto, criaram-se os mitos e as religiões. Mais 
tarde, na Renascença a efervescência social e cultural com as descobertas marítimas 
propiciaram que o homem restringisse em uma única palavra essa busca pela perfeição social 
e política, surge assim à expressão utopia. Ela provém da obra de Thomas More intitulada De 
optimo reipublicae statatu deque nova insula Utopia (1516)1. Etimologicamente, “More cunhou-
a ao fundir o advérbio grego ou – “não” – ao substantivo tópos – “lugar” – dando ao composto 
resultante uma terminação latina” (LOGAN, G.; ADAMS, R., 2009, p. XV). Utopia, de More, não 
reproduz ficcionalmente, apenas, uma república ideal, mas supõe-se que o autor cria também 
“uma sátira de uma má república” (LOGAN, G.; ADAMS, R., 2009, p. XVIII) como crítica ao 
momento histórico político da Inglaterra.  

A obra de More inaugura “um novo gênero literário” (LOGAN, G.; ADAMS, R., 2009, p. 
XXVIII). Conforme Carlos Eduardo Ornelas Berriel, “as utopias literárias são essenciais para a 
compreensão do imaginário político moderno” (BERRIEL, 2012, p. 1). O autor afirma que “ao 
contrário da crença comum, a utopia não é, dominantemente, uma visão ficcional do futuro, e 

                                                           
1 Sobre a Melhor Constituição de uma República e a Nova Ilha Utopia. 
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sim uma reflexão sobre o presente, considerando este como o complexo de graves problemas 
sociais e políticos que alarmam o ambiente cultural do utopista” (BERRIEL, 2012, p. 25).   

Após a aparição da obra de Thomas More, surgiram muitas outras obras utópicas 
clássicas no decorrer do século XVI e XVII, como Cidade do Sol (1621), de Tommaso 
Campanella, e Nova Atlântida (1627), de Francis Bacon, entre outras (BERRIEL, 2012). Faz-se 
notório que, em muitas dessas obras, “o papel social da mulher é negligenciado seguindo um 
racionalismo eurocêntrico e masculino” (SILVA, 2007, p. 2). Segundo Alexander Silva (2007), a 
partir dos anos 1970, as escritoras Joanna Russ, Marge Piercy, Margaret Atwood e Octavia E. 
Butler contestaram essas representações, e descobriram que desde os momentos iniciais da 
literatura de utopia, ela já vinha sendo utilizada como instrumento de crítica social por parte de 
escritoras, como por exemplo, as obras The description of a new world, called The Blazing-World 
(1668), de Margaret Cavendish, Herland (1915), de Charlotte Parkins Gilman e Swastika Night 
(1937), de Katharine Burdekin. 

No Brasil, a autoria feminina do século XIX e início do século XX manteve-se em um 
processo de invisibilidade. Segundo Constância Lima Duarte, “não se admitia à mulher qualquer 
iniciativa que lhe permitisse escapar do estreito círculo a que estava confinada. Os espartilhos 
do preconceito teimavam em mantê-la bem segura dentro dos limites do espaço doméstico” 
(DUARTE, 1997, p. 56). Elas deveriam ficar longe do universo cultural, intelectual e político. Aos 
homens, além de seu inquestionável poder sobre a família, cabia domínio sobre o âmbito 
público. Conforme Duarte, “apesar de tudo e de todos, algumas superaram os obstáculos 
escrevendo e publicando, num flagrante desafio à ordem que as restringia à esfera privada” 
(DUARTE, 1997, p. 57). Uma vez que esses obstáculos foram transpostos pelas autoras, faz-se 
necessário a manutenção do processo de revisão de nossa historiografia literária para resgatar 
obras de autoria feminina pertinentemente esquecidas, e mobilizar as narrativas dessas 
autoras a fim de enriquecer nossa história literária. Nesse contexto, essa pesquisa objetiva 
discutir a obra A Rainha do Ignoto, de Emília Freitas, e como o apagamento simbólico dessa 
obra influencia na história literária do país.  

 
 

AAAA Rainha do IgnotoRainha do IgnotoRainha do IgnotoRainha do Ignoto    uma utopia?uma utopia?uma utopia?uma utopia?        
 

Publicada pela primeira vez em 1899, e reeditada apenas em 1980, pelo Professor 
Otacílio Colares, a obra A Rainha do Ignoto só teve sua terceira edição em 2003, pela Editora 
Mulheres, organizada e atualizada pela Professora Constância Lima Duarte. O romance é 
construído em um sistema binário: desenvolvendo-se basicamente em dois espaços. Parte da 
trama desenrola-se no povoado Passagem das Pedras, e outra parte na cidade de Aracati, 
Ceará. Inicialmente, Passagem das Pedras é abalada com a chegada de Edmundo, jovem 
bacharel em Direito, que procura o lugar a fim de descansar de sua agitada vida social. Ali 
conhece Funesta, uma espécie de lenda local. Esta mulher navega, noturnamente, pelo Rio 
Jaguaribe. Ao ver-se totalmente envolvido no mistério de Funesta, Edmundo passa a investigá-
la, até que conhece Probo, o caçador de onças, que lhe conta a história da misteriosa mulher.  

Funesta é apenas um dos muitos disfarces da Rainha do Ignoto, que possui um reino 
secreto só acessível ao adentrar a gruta do Araré. Esse reino, denominado Ilha do Nevoeiro, se 
mantém escondido por indução hipnótica realizada pelas paladinas, mulheres recrutadas pela 
Rainha que exercem diferentes funções dentro da sociedade, fica localizado na costa brasileira. 
Edmundo adentra a comunidade feminina travestido de mulher, com a ajuda de Probo e 
Roberta2, esposa deste. Ele consegue permanecer três anos convivendo com a Rainha e conclui 
que ela é um ser a parte dos outros, por seus valores e qualidades incomuns. Finalmente, ele 
decide voltar para Passagem das Pedras e casa-se com Carlotinha, jovem apaixonada por ele 
desde o início da trama.  

                                                           
2 A Rainha selecionou Roberta para seu reino, somente por ela que Probo tem acesso a esse mundo subterrâneo. 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  555544445555    

A Rainha, ao ver que seu reino não atinge a dimensão que deseja, toma todas as 
providências necessárias para que todos os que vivem sob sua proteção fiquem amparados 
financeira e fisicamente e comete suicídio. A Ilha do Nevoeiro submerge completamente. 
Embora a Rainha lute contra as injustiças do mundo, para que as pessoas vivam bem, ela opta 
por dar cabo a própria vida. Isso se justifica, pois “a utopia romântica de transformar o cotidiano 
nefasto de pessoas em situação de necessidades, particularmente mulheres, cede lugar ao 
pessimismo e a angústia – sentimentos também experimentados por pessoas utópicas, que, 
exatamente, não alcançam satisfação no tempo em que vivem” (CAVALCANTE, 2007, p. 4). 

Segundo Colares (1980), o esquecimento da obra de Freitas pode ser justificado entre 
vários elementos, dentre estes: “trata-se de um romance que tem base no regional e que parte, 
de modo inteligentemente programado (embora nem sempre perfeitamente levado a efeito), 
para os domínios do fantástico” (COLARES, 1980, p. 10). Entretanto, não há justificativa 
plausível para o esquecimento da obra, pois o fantástico ali delineado é o elemento chave na 
proposição de um mundo novo, a Ilha do Nevoeiro. Essa sociedade secreta subterrânea é 
formada por mulheres “que dominam a natureza, a técnica e a ciência, que ocupam cargos e 
funções com invulgar competência” (DUARTE, 2003, p. 19). Conforme aponta Constância Lima 
Duarte, a Ilha do Ignoto pode ser entendida como “uma comunidade utópica, regida por leis 
femininas, que quer se diferenciar da realidade patriarcal, grande responsável pela opressão 
das mulheres” (DUARTE, 2003, p. 19).  

 Os desejos e projeções dos sujeitos femininos foram fortemente reprimidos pelo 
sistema patriarcal, seja no âmbito artístico e cultural, seja no político, no qual a mulher não 
tinha nem mesmo o direito ao voto. Até seu domínio sobre o lar era restrito, pois ela era 
considerada “inapta para qualquer tipo de governo, como evidenciado pelo pensamento de 
Fichte, Hegel e Comte” (SANTOS, 2007, p. 22). Assim, Emília Freitas age contra o patriarcalismo 
ao criar a Ilha do Nevoeiro, que “representa por excelência um espaço idealizado e escondido 
dos olhares, onde apenas mulheres reinavam” (DUARTE, 2003, p. 19). A realização feminina só 
poderia acontecer em um espaço paralelo ao da sociedade oitocentista.  

A Ilha do Nevoeiro, longe de um delírio, configura-se como um espaço criado 
ficcionalmente para possibilitar uma crítica à sociedade da época, característica principal das 
obras utópicas, como bem assinala Berriel: 

 
(...) longe de servirem para o escapismo político, as utopias são comumente, retratos 
irônicos, cáusticos e satíricos da época de seus autores. Adotando a forma de relatos de 
viagens imaginárias, de tratados e projetos sociais, as utopias foram, em seu meio 
milênio de história, interlocutoras contínuas das sociedades que as produziram e de suas 
teorias políticas, sendo muitas vezes ela própria uma teoria e uma proposição política 
(BERRIEL, 2012, p. 25). 

 
Ao remontarmos ao passado, antes mesmo da utopia ser criada como gênero literário, 

duas obras foram organizadas em um sistema de ideias filosóficas que apontariam 
possibilidades para melhorar a vida em sociedade. São elas a República (347 a. C.) e as Leis 
(367 a. C.), de Platão, segundo assinala Teixeira Coelho (1992). Mais tarde, em 1516, Thomas 
More criou a expressão utopia e inaugurou o gênero literário utópico, que serviu de protótipo 
para diversos autores criarem ficcionalmente suas sociedades perfeitas. Pela regularidade de 
ideias que possuem as obras utópicas, encontram-se algumas características recorrentes nesse 
gênero. Pode-se averiguar em A Rainha do Ignoto, diversas características demonstradas pelo 
esquema geral organizado pelo historiador Raymond Trousson (1979), sobre a morfologia de 
uma obra utópica, são algumas delas: o insularismo como condição geográfica e/ou 
psicológica. De qualquer forma, a utopia é sempre isolada de nossa história. Na obra, a Ilha do 
Nevoeiro é totalmente isolada, e ainda escondida por hipnotismo, configurando-se como um 
não-lugar.  

A segunda característica que se pode apontar nas obras utópicas, segundo Trousson 
(1979), é a autarquia, cuja independência econômica é absoluta. O reino do Ignoto é 
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independente economicamente, sendo autossustentado pelo trabalho coletivo das paladinas. O 
que levará a uma terceira característica observada pelo autor, o coletivismo, que se dá na 
ausência de propriedade privada (TROUSSON, 1979). Em terceiro lugar tem-se que o utopista 
professa desprezo pelo ouro e pela prata, pois teme a desigualdade social (TROUSSON, 1979). 
A Rainha não preocupava-se com riquezas, seu dinheiro e bens eram utilizados em benefício da 
comunidade.  

Em seguida encontra-se a uniformidade social, o utopista é um integrista não aceitando 
dissensões, oposições, dissidências, reivindicações (TROUSSON, 1979). Todas as mulheres da 
ilha aceitavam sua condição e sentiam-se felizes por viver na Ilha do Nevoeiro, o único que 
queria revindicar uma condição melhor para ele, e ressentia-se pelo status da Rainha é Probo, 
pois ele não aceitava ser governado por uma mulher. Outra importante característica a ser 
mencionada é a religião, reduzida a uma profissão de fé mínima, ou a ausência total de religião 
(TROUSSON, 1979). Não havia nenhum tipo de religião instituída na ilha, nem local próprio para 
alguma forma de culto, o que se realizava periodicamente eram sessões espíritas, mas sem 
finalidade doutrinária. O suicídio da protagonista no final da trama reforça a negação do caráter 
místico-doutrinário do espiritismo experienciado no reino do Ignoto, pois a doutrina espírita é 
veementemente contrária ao ato suicida. O espiritismo ali é representado como uma 
experiência de cunho científico próximo à psicologia. Assim, percebe-se que muitas 
características de A Rainha do Ignoto, de Emília Freitas, podem levar a sua inserção na tradição 
do romance utópico ocidental. 

 
 

IntertextualidadeIntertextualidadeIntertextualidadeIntertextualidade e Interdisciplinaridade presentes na obra  e Interdisciplinaridade presentes na obra  e Interdisciplinaridade presentes na obra  e Interdisciplinaridade presentes na obra     
    

O conceito de intertextualidade pode ser entendido de acordo com o “que Bakhtine 
chama de dialogismo, isto é, as relações que todo enunciado mantém com outros enunciados” 
(COMPAGNON, 1999, p. 111).  A concepção de dialogismo ainda pode ser relacionada com a 
compreensão de intertextualidade, segundo Julia Kristeva, “todo texto se constrói como 
mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto” (KRISTEVA, 
1979, p. 68). Assim, o romance de Emília Freitas dialoga intertextualmente com outras obras 
utópicas.     

O folhetim Páginas da História do Brasil escrita no ano de 2000 (1868-72), de Joaquim 
Felício dos Santos, foi a primeira obra brasileira a ser considerada uma sátira-utópica (RIBEIRO, 
2011). Ana Claúdia Romano Ribeiro (2011) menciona que na obra, o Imperador Dom Pedro II 
faz uma viagem no tempo, através de uma espécie de hipnose realizada por um médium 
francês, até o ano de 2000. O Imperador depara-se, 130 anos depois, com o Brasil republicano, 
em que não há títulos de nobreza, nem privilégios para alguns cidadãos em detrimentos de 
outros. Quem governa o país é um Presidente que ascendeu do povo. Ele é descendente de uma 
mãe índia e de um pai negro (descendente de escravos). Da mesma forma, Emília Freitas cria 
uma obra capaz de vislumbrar um projeto abolicionista e republicano, em que o conceito de 
nação foi pensado como coletividade. Para isso ela dedica vários capítulos que narram à 
situação dos escravos. Na Ilha do Nevoeiro eles são abrigados e libertados recebendo condições 
dignas para sua subsistência. Segundo Marilena Chauí (2008), as ideias da racionalidade e do 
poder, nas utopias, levam às ideias de que os homens valem por si mesmos, desconsiderando-
se os privilégios de nascimento e sangue, e que as diferenciações entre eles destroem o Estado. 

A obra de Freitas explora também a divergência política, mas a transcende 
ultrapassando os limites dicotômicos, falsamente contraditórios, de república versus 
monarquia. Embora, “pareça um oxímoro a personagem com o título de ‘Rainha’ defender 
ideais abolicionistas e republicanos, essa figura representa um dos muitos disfarces utilizados 
pela protagonista Diana, para poder lutar contra as injustiças” (ALÓS, 2005, p. 120). A Ilha do 
Nevoeiro é uma monarquia governada por uma mulher que abriga “outras mulheres, crianças 
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enjeitas, negros fugidos e trabalhadores” (ALÓS, 2005, p. 120), auxiliando-os em situações 
difíceis. Conforme Zélia Maria Viana Pain,  

 
Para os republicanos, o valor político fundamental não se encontra nas qualidades 
pessoais do governante e sim na liberdade. A liberdade alcançada só pode ser 
conservada por meio da igualdade, isto é, da justiça. Para os monarquistas o valor 
político fundamental é a paz. A paz só reinará se houver a ordem, isto é, a lei. O utopista 
inventa uma sociedade ideal, na qual reinam os valores humanistas: a liberdade e a 
igualdade, isto é, a justiça e a lei (PAIN, 2009, p. 15). 

 
Ao utilizar diversas formas de governo o utopista procura criar um mundo equilibrado, 

utilizando-se do que há de proveitoso em todas elas. A escolha de Freitas pela ênfase na 
república (mesmo que só ideologicamente) justifica-se pelo anseio de liberdade. Anseio por 
liberdade profissional, política, física, e, principalmente, por liberdade psicológica. Freitas 
concebe um mundo em que a mulher é completamente livre profissional e intelectualmente. 
Porém, ao analisar a sociedade projetada no romance, percebe-se que o padrão moral 
oitocentista, em que a representação feminina é de mulheres sacralizadas, que possuíam o 
dever de cuidar das dores alheias. O que não representa um demérito na obra, mas um 
aprisionamento psicológico com o papel social da mulher. O que ainda hoje é presente na 
sociedade brasileira, basta observar que determinadas profissões, tais como enfermeira, 
assistente social, pedagoga, professora, etc., que são majotariamente femininas, pois se 
associam a propensão nata da mulher como cuidadora e maternal. Assim, como mulheres que 
não desejam ter filhos são observadas com desconfiança em determinados lugares em que a 
estrutura patriarcal/familiar é ainda presente. 

A representação feminina utilizada pela autora está dentro do princípio ético vigente na 
época. Na trama, uma das principais características para ser uma paladina, é a ética e tudo que 
ela envolve (civilidade, respeito, caráter, etc.). O que leva ao segundo conceito observado na 
obra, a interdisciplinaridade, visto que “a utopia é um gênero literário, de composição mista, 
pois engloba os campos de reflexão da política, da ética, da religião, etc.” (BERRIEL, 2012, p. 
26). Segundo Carvalhal, 

 
É o caminho de interdisciplinaridade que nos permite dilatar o campo de ação, (...). Para 
Remak, os estudos literários comparados incluem “o estudo da literatura além das 
fronteiras nacionais e linguísticas e qualquer estudo de literatura envolvendo pelo menos 
dois meios de expressão”. Pressupõe, então, as relações entre artes, entre a filosofia, a 
história e as ciências sociais, as ciências e as religiões (CARVALHAL, 2003, p. 45-46). 

 
Quando o romance aborda as questões da república e da monarquia, da abolição e da 

escravatura, pode-se aproximá-la das ciências sociais, mais especificamente da política. Mas, é 
possível fazer uma aproximação da obra com a sociologia, quando se observa a presença do 
suicídio, que dará encerramento a trama. É necessário ressaltar, que embora o romance 
permaneça dentro do script narrativo do período, sendo o suicídio da personagem feminina 
muito comum em diversas narrativas, essa escolha revela que a Rainha não se submete aos 
valores sociais, exercendo “seu último poder: o de optar pela não-existência nesse conturbado 
contexto social” (ALÓS, 2005, p. 4). Através das concepções de Durkheim (1981), poderíamos 
afirmar que a protagonista comete suicídio anômalo, conforme explanado por Anselmo Peres 
Alós, 

 
O suicídio anômalo, por sua vez, acontece quando a ação de autodestruição é movida 
por não se ter mais perspectivas futuras, como se não houvesse mais como evoluir 
socialmente. A partir do momento em que o sujeito atinge uma certa posição de poder 
que lhe permita não se submeter às regras ditadas pelo social, ele não vê mais motivos 
para existir socialmente. Tal como suicídio egoísta, ele também decorre de hipertrofia do 
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ego individual frente ao ego social, mas ambos são movidos por razões distintas (ALÓS, 
2005, p. 119). 

 
A Rainha não adapta-se ao mundo criado por homens, em que a mulher está presa às 

convenções estipuladas por leis ilógicas que somente a oprimem. O seu mundo também não 
atinge as dimensões que ela deseja. Então, ela opta pela única transgressão possível, e a mais 
radical, o suicídio.  

Dessa forma, observa-se a intertextualidade e interdisciplinaridade na obra 
possibilitando um profícuo diálogo entre textos utópicos e áreas como política, sociologia, 
história, religião, com a presença do espiritismo em contraposição ao catolicismo. Dentro de 
um contexto profundamente rico mobilizado em A Rainha do Ignoto não se encontra 
justificativa para o apagamento de tal texto em nossa história literária. 
 
 
A importância daA importância daA importância daA importância da voz narrativa voz narrativa voz narrativa voz narrativa em  em  em  em A Rainha do IgnotoA Rainha do IgnotoA Rainha do IgnotoA Rainha do Ignoto    

 
Outra questão corolária à obra é a escolha da voz narrativa. Na diegese identificamos a 

presença do típico “narrador-viajante do gênero utópico” (RIBEIRO, 2009, p. 9), Edmundo. Ele 
simpatiza com os ideais da protagonista e compactua com alguns deles. O que inicialmente era 
uma atração sentimental transforma-se em admiração pela conduta íntegra da Rainha. 
Edmundo representa o mediador de dois mundos, o mundo real e o mundo utópico, ao infiltrar-
se na Ilha do Nevoeiro. Sua “viagem é um acontecimento carregado de dimensão simbólica que 
permite a ligação e o confronto entre os dois mundos” (RIBEIRO, 2011, p. 14).  

Edmundo irá ressaltar as características positivas da protagonista, ele que evidenciará o 
quão bem estruturado é o mundo criado pela Rainha. Mas, esse narrador-viajante mostrará, 
também, o embate social da lógica patriarcal, e isso dar-se-á através da metalepse. Esse 
importante elemento de recurso formal, irá auxiliar na criação de tensão, principalmente 
quando há desvios para o plano metadiegético (ALÓS, 2005). Isso acontece a partir do 
momento que narrador permite que a personagem Probo continue, temporariamente, a 
narração. Nesse ponto da narrativa, Probo representa a “voz patriarcal hegemônica” (ALÓS, 
2005, p. 123). Ele critica todas as ações da Rainha e pretende denunciá-la as autoridades, 
jamais se resignando diante da possibilidade de uma mulher possuir tamanho poder para criar 
e manter uma comunidade inteira política e financeiramente.  

Mas, por que a escolha de uma voz narrativa masculina, em uma obra que 
evidentemente critica a lógica misógina oitocentista? Justamente por que a voz narrativa 
masculina possibilitará o contraste do mundo masculino e do mundo feminino. O narrador 
perceberá como algumas atitudes masculinas impedem que as mulheres possam realizar-se 
profissional e intelectualmente. Ele observará como o estado psicológico delas é muitas vezes 
afetado por atitudes levianas masculinas levando-as ao enlouquecimento, conforme o seguinte 
excerto da obra: “[e]sta foi uma moça rica, já entrada na idade, que casou com um moço pobre 
e peralta. Ele gastou toda a fortuna da desventurada e depois abandonou-a para sempre, e ela 
enlouqueceu” (FREITAS, 2003, p. 202). Percebe-se no romance a dissipação da ideia apregoada 
durante o final do século XIX sobre a histeria feminina, com base nas concepções de Charcot e 
posteriormente de Freud, que podem ser percebidas nos romances realistas e naturalistas do 
período.  

Enquanto Probo é a voz patriarcal, Edmundo é a voz mediadora equilibrada pela razão. 
Quando Edmundo compactua com os ideais da Rainha, ele medeia simbolicamente o mundo 
feminino e o masculino, demonstrando ser possível uma aproximação de ambos pelo caminho 
da razão. Percebe-se que a escolha da voz narrativa não só apresenta-se como uma estratégia 
formal para denunciar a condição da mulher oitocentista, mas, também, como um meio de 
aproximar as relações feminina/masculina tão fortemente demarcadas por seus papéis sociais 
preestabelecidos. 
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Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais    
 

Embora a trama pareça relativamente simples, ela rompe com todos os padrões da 
época, pois a sociedade oitocentista era escravagista e católica. No enredo, a Rainha detém o 
poder da Ilha do Nevoeiro, mas sua forma de governar difere da configuração do poder 
despótico monárquico, pois seus ideais são republicanos. Além disso, ela é abolicionista e 
kardecista.  

Nesse período a mulher não tinha praticamente acesso à leitura, à educação e era 
obrigada a casar-se, pois seu sustento e status provinham disso. Até andar livremente pelas 
ruas lhes era negado. Na obra, as mulheres estudam, trabalham, viajam pelo país praticando 
caridades, agem contra comportamentos reprováveis dos homens e utilizam diversas 
artimanhas para sobreviver numa sociedade marcada pela misoginia. A Rainha nunca se casa, 
não tem filhos, não está subalterna aos homens, é culta, inteligente e tem poder.  

Finalmente, verifica-se que as questões políticas e sociais de tamanha relevância 
mobilizadas no romance, como a monarquia, a república e a abolição da escravatura, 
possibilitam a revisão da cultura literária nacional e da autoria feminina. Sabendo-se que, 

 
A cultura literária constitui parte integrante do campo cultural e seu desenvolvimento foi, 
até há pouco tempo, regulado e controlado ideologicamente pela hegemonia patriarcal e 
seus pressupostos sobre diferenças assimétricas e hierárquicas de gênero, o que 
significa dizer que as mulheres que atuaram, no passado, no campo das letras, ficaram à 
margem da literatura, esquecidas e silenciadas nas histórias literárias. Nesse sentido, 
uma visada crítica às culturas literárias nacionais ilumina as conexões entre cultura e 
poder, entre instituição intelectual e dominação, entre privilégio e exclusão (SCHMIDT e 
NAVARRO, 2007, p. 85). 

 
Ao rever A Ranha do Ignoto, percebe-se o quanto é imprescindível o resgate 

“arqueológico” acerca de um grupo estigmatizado e marginalizado da cultura literária nacional, 
a autoria feminina. Este resgate permite a redefinição do futuro, consoante a justa 
reivindicação feita através da crítica feminista em “conjugar a literatura e a vida social como 
uma orquestração de vozes, de forma que somente o diálogo autêntico destas vozes – sem que 
uma seja normativa e as outras meros desvios – pode subverter o monologismo da voz 
patriarcal geradora de continuado silêncio e crescente injustiça” (SCHMIDT; NAVARRO, 2007, p. 
94).  
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Orientador: Hélder Garmes (USP)  

 
 

Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: O intuito desta comunicação é adentrar numa faceta das literaturas 
de língua portuguesa contemporânea: brasileira, simbolicamente representada 
pelo conto A mancha de Luís Fernando Veríssimo, parte da obra Vozes do 
Golpe, angolana na figura do conto Tio mi dá só cem, parte do livro Filhos da 
Pátria de João Melo e na goesa com o conto Ferdinando, interna ao texto Os 
Javalis de Codvalde Epitácio Paz. Obras de universos tão diversificados, que por 
meio da comparação literária dialeticamente permite-se compreender as 
formas singulares de apropriação do gênero conto e assim acessar literaturas 
pouco estudadas e distantes dos moldes canônicos de valor, tanto por sua 
novidade quanto pela distância que têm do eixo de interesse midiático atual. 
Deste modo, intenta-se em ampliar a visão do fenômeno literário em língua 
portuguesa, valendo-se de outros parâmetros de observação, cuja matriz pós-
colonial  ao mesmo tempo serve  de fator que relaciona e singulariza os textos, 
pois quando se tem em conta este aspecto, redimensiona-se o horizonte de 
comparação, mas também desconstrói pressupostos, formando outros modos 
de compreender a literatura em língua portuguesa, interno a outras 
conjunturas e questões, numa chave mais compreensiva e menos 
determinada pelo dito “cânone oficial”.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: conto; literatura comparada; teoria pós-colonial. 

 
 

A obra artística tem uma relação mediata com a realidade 
histórico-social em que foi produzida. Como forma particular 
imprimida a uma matéria específica, essa relação não é mera 
extensão ou expressão imediata das condições sociais que 
permitem engendrá-la. Como momento particular e, portanto, 
qualitativamente diferenciado do todo, ela não fica reduzida a 
reafirmá-lo no que tem de mais geral, mas é sua negação. Mas 
não é negação formal, externa, e sim negação plena de conteúdo 
social. (ADORNO, 1986, p. 20) 

 

 
Adorno sintetiza a obra de arte contemporânea como a “antítese social da sociedade” 

(ADORNO, 1970, p.18), uma vez que é perceptível nela, a arte, o desprezo por normas e 
preceitos estruturadores concebidos pela tradição, dessa maneira, rejeita os modelos, sejam 
eles éticos, religiosos ou políticos os quais poderiam determinar previamente a sua forma. Por 
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extensão, pode-se dizer que essa premissa, que parte da concepção negativa da obra de arte, 
estabelece um corte profundo e crítico naquilo que virão a ser os critérios de análise e valor 
estético, pois segundo os preceitos avaliativos canônicos de arte, os quais têm como horizonte 
primário o endosso valorativo da mimese realista e da representatividade, parte da arte que se 
apresenta no contemporâneo, mais que um problema de enquadramento e análise, é sem valor 
e qualidade estética, pois não estabelece um diálogo com a supracitada tradição naquilo que 
toca na montagem de um modelo coeso e reconhecível interno a uma linha histórico-estética, é 
o choque pelo choque sem reverberação nas outras sequências artísticas ou intuito objetivo. 
 A avaliação adorniana, aparentemente desconexa e descolada de todo processo crítico 
anterior a ela, antes de se apresentar como fechada e apartada da sequência histórico-artística, 
é justamente o mergulho sem precedentes na ordem histórica, de modo a buscar a 
compreensão do contemporâneo, na sua materialidade objetiva, como aporia resultante do 
capitalismo selvagem ao qual a sociedade humana se encontra. Dessa forma, olhar a arte com 
os óculos da tradição, por meio de seus critérios estáticos, é, antes de tudo, permanecer nas 
sombras, visto que a imparável indústria cultural1 impõe que a ordem da mercadoria e do lucro 
serão as únicas imagens que se farão visíveis. Como um looping da montanha russa, a viragem 
estabelecida nessa leitura orienta o olhar crítico para o tensionamento que as obras 
apresentam, tal como a limitação do discurso, a falta de coerência interna do assunto narrado, 
aspectos, até o momento, relegados à segundo plano ou que eram tidos como problemas de 
construção, passem a ser objetos de análise, pois denotam índices ou camadas que auxiliam 
na problematização da obra e, por extensão, do contemporâneo. 
 Partindo desse pressuposto orientador, buscar-se-á aqui, elaborar algumas questões 
acerca da produção brasileira contemporânea, historicamente circunscrita dos anos sessenta 
do século XX até dois mil e doze, século XXI, principalmente aquelas que colocam a questão da 
violência, da morte e do trauma2 como objeto temático e também a análise do processo 
narrativo-estrutural que decorre das obras, primordialmente a negatividade constitutiva como 
um dos efeitos do tipo de representação. Assim, a obra literária, é compreendida como local de 
privilegiada observação de tendências, as quais auxiliariam, dadas as devidas proporções e 
sem cometer a superinterpretação, a análise de outros espaços e conjunturas históricas. Pois 
por meio da comparação, intenta-se em verificar como as supracitadas tendências podem 
colaborar nas leituras de outros contextos e obras, tais como o angolano e o goês, os quais, 
mesmo tendo especificidades e particularidades, por meio de chaves de observação similares 
aos das produções brasileiras podem trazer aspectos estéticos, até o momento inacessíveis, à 
tona, de modo significativo. Especificamente, de modo exemplar, observar-se-á o conto 
brasileiro A mancha de Luís Fernando Veríssimo, o conto angolano Tio, mi dá só cem de João 
Melo e o goês Ferdinando de Epitácio Paz. Sem nenhuma pretensão de construir uma síntese 
que se queira enquanto terminada e explicativa, importa aqui apresentar questões que podem 
auxiliar em análises posteriores, tornando-se sedimento rico em possibilidades de ação crítica. 
 O conto A Mancha de Luís Fernando Veríssimo foi publicado no ano de 2004 como parte 
de um projeto editorial da Companhia das Letras chamado Vozes do Golpe, que tinha como 
princípio orientador a reflexão motivada pela questão da Ditadura militar brasileira, a qual 
estava completando 40 anos. O autor é bastante conhecido do público brasileiro, 
principalmente pelo seu apelo midiático, em que o humor fino e despretensioso, bem como o 
trato sobre as relações no cotidiano formam marcas constantemente relacionadas ao mesmo. 
 Porém, diferentemente da sua literatura mainstream, A mancha mostra outro universo 
de sentido e estrutura, o que se coloca, em primeiro plano, como um problema analítico, uma 
vez que, desde o início da narração, percebe-se alguns complicadores, os quais de antemão, 
podem ser interpretados como marcas da lógica contemporânea que se vê como efeito na 
estrutura. A perspectiva agônica e negativa, que o narrador-personagem, e por extensão, todo o 
texto, vai apresentar, é um aspecto que legitima a caracterização da obra como exemplo 
                                                           
1 Cf. ADORNO/ HORKHEIMER, 1985. 
2 Cf. HARDMAN; SILVA; GINZBURG, 2012. 
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contemporânea, as quais o aspecto temático e estrutural se coadunam para problematização 
da mimese e da representação. 

Um personagem central, Rogério, que se apresenta como um profissional que compra, 
transforma (destrói) e vende propriedades e construções obtendo lucro. Casado e com uma 
filha, tem uma vida aparentemente comum, sem grandes questões, até o momento que 
compra um prédio o qual tem uma sala. E esta faz com que o protagonista se lembre de um 
episódio marcante em sua vida, quando fora torturado pelo regime militar, e símbolo maior de 
tal lembrança é uma mancha de sangue, supostamente seu, que estranhamente se encontra 
no chão da sala. Desse processo se desenrola todo um conjunto de situações que vão marcar a 
busca por informações sobre o prédio e mesmo sobre o contexto a qual ocorrera a tortura. 
 Todavia, o que já seria algo digno de nota, que é a busca pela memória do sofrimento, 
há uma outra força que faz frente a isso, que é o interesse pelo esquecimento, tal como é 
encarnado pela figura de um companheiro de tortura, Rubinho, ou da mulher do protagonista, 
Alice. Tal tensão culmina na crise de Rogério, simbolicamente um tipo de Don Quixote do 
presente que corre em direção a imagens fugidias e sem um sentido objetivo. Não há 
perspectiva de catarse ou o ápice narrativo em que a compreensão se instaure, mas apenas a 
angustia de não entender, e a imagem indicativa do sofrimento vivido como uma ausência cuja 
solução, a priori não existe.  
 Forma e conteúdo, na arte, são aspectos inseparáveis, dessa forma, no conto em 
questão, itens estruturais chamam muito a atenção na direção da problematização 
contemporânea do texto. Percebe-se a construção fragmentária do mesmo, em que a 
sequência dos fatos é apresentada de modo a ter sobreposições temporais. Há um tempo-base, 
o presente do narrado, que vai mostrando os acontecimentos e um outro, um passado-
memória, que primordialmente traz à tona a tortura sofrida e presenciada. 
 

(…) Ele podia fazer o que quisesse com o velho prédio, sem demora. Pô-lo abaixo ou 
transformar num palacete. Rogério não sabia por que hesitara. Ou sabia. Não saberia 
era explicar. 
- O Glenn Ford gosta de bater. 
Rubinho, seu companheiro de cela, avisara que o pior deles era parecido com o Glenn 
Ford. O Glenn Ford não usava nenhum instrumento. Nem protegia as mãos. Batia com o 
punho ou a mão aberta e sorria só para um lado, como o ator. E os outros? (VERÍSSIMO, 
2004, p. 18) 

 
 A sobreposição sempre se dá de modo abrupto e sem nenhuma marcação textual, o 
que antes de ser marcar de digressões aos moldes do romance do XIX, em que se percebia uma 
coerência interna no processo de apresentação das quebras, aqui, salta para o primeiro plano 
do narrado a imagem da fragmentação e da ausência de síntese, o que se comprova com a 
aleatoriedade das passagens bem como da incapacidade de organização das ações junto ao 
presente do narrado, como flashes que se interpolam provocando no leitor uma constante 
imagem de mal-estar visto que as mesmas sempre se marcam como contraposição a aquilo 
que está sendo vivido no presente. Jaime Ginzburg, num exame sobre o diálogo entre literatura 
contemporânea e história aponta que: 
 

(...) nos períodos pós-ditatoriais na América Latina, encontramos marcas de um doloroso 
trabalho de superação das perdas (em termos freudianos, um movimento entre o luto e 
a melancolia) que não chega, nas obras mais elaboradas, à consumação. (...) é como se 
nossa literatura mostrasse que não conseguimos superar plenamente nossos traumas. 
Na perspectiva psicanalítica, isso significa, necessariamente, uma problematização do 
modo de lidar com a linguagem e da capacidade de representar a experiência. Algumas 
obras incorporam em si (em termos adornianos) antagonismos não resolvidos do 
processo histórico. (GINZBURG, 2010) 

  
 São as aporias insolúveis do presente que se apresentam materializadas desde o tema, 
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a lembrança traumática da Ditadura e da violência, até a forma narrativa, que não permite que 
se estabeleçam relações marcando que a linguagem é limitada e não consegue transmitir, na 
essência, os absurdos que a violência real impõe ao corpo. Daí, mais profícuo que tentar 
encarnar o narrador-modelo realista, o qual dominava todo o processo do narrado e detinha em 
si o controle da apresentação da ação, o que se tem é justamente o fragmento, o dubitável, que 
não tem a pretensão de apresentar o real como conjunto coeso e linear, e nem acha possível 
que a experiência seja de possível transmissão. 
 

Agora não interessava mais. Estava tudo sepultado. E Rogério se sentia vitorioso. Tinha 
conseguido passar um braço pelos ombros da Amanda sem que ela o rejeitasse. E ela o 
abraçara pela cintura! Caminhavam assim, abraçados, na frente de Alice e da mulher de 
Léo, que subiam lado a lado, de braços cruzados, conversando, coisas de cunhadas, 
enquanto os dois filhos menores de Léo corriam à sua volta. Amêndoa, Amanda, 
Amandíssima, não era isso que eu imaginava para você, naquele tempo. Não era este 
país, não era esta falsa paz. Eu nem conhecia sua mãe e já pensava em você, e no 
mundo que eu queria lhe dar, naquele tempo. Você não existia e já era a minha causa. A 
minha primeira causa. Não consegui. Quebrei a cara. Ou quebraram o meu nariz. Em 
troca te dou este gramado, este sol, este lago, este país e este pai. Todos artificiais, mas 
o que vai fazer? A nossa paz em separado. O país verdadeiro fica do lado de fora da 
cerca, mas os seguranças estão armados e têm ordens para atirar. E prometo que a 
nossa casa será a maior de todas. Enriqueci, Amêndoa. Desculpe. (VERÍSSIMO, 2004, p. 
70) 

 
 A fala-pensamento, que surge ao final como uma espécie de desabafo, resume qual é o 
horizonte de possibilidade que a realidade permite, apenas aquela que a alienação econômica 
possibilita. A enumeração, como ferramenta marcante, deixa claro o rebaixamento da 
“conquista” como que resultado do gosto acre de derrota da memória – por meio da imagem 
reiterada de quebramento - e da vitória do lucro individual e a separação dos outros– única 
causa de fato – em detrimento da igualdade entre as pessoas. Daí esta voz desculpar-se, por 
enriquecer, pois fica implícito que junto com este ganho monetário, qualquer consciência social 
deve obrigatoriamente ser obliterada.  
 Chegando ao espaço angolano, João Melo, escritor tido pela crítica especializada como 
crítico da conjuntura social e econômica pelo qual passa Angola, principalmente com relação às 
opões de caráter neoliberal que fez o país, concentrando-se na observação das resultantes 
desse processo, principalmente os outsiders da ordem estabelecida. O conto Tio, mi dá só cem 
faz parte do livro de contos Filhos da Pátria, publicado em 2009 e é tido como uma das 
principais obras do autor angolano, dada a maturidade temática e do aproveitamento técnico 
do texto, em que há o acompanhamento indelével da construção textual e do tema proposto. 
Narra-se, por meio de um bloco único e sem a divisão de parágrafos, uma espécie de monólogo 
em que um garoto que não se identifica pelo nome fala com um interlocutor ao qual chama 
“Tio”, e a ele pede reiteradamente “Tio, mi dá só cem”, para que compre algum alimento. 
 O narrador-personagem configura-se de modo particularmente diverso ao modelo 
tradicional realista, de modo que coloca uma avalanche de situações, numa enumeração 
caótica sem pausas, vai apresentando acontecimentos que são entremeados pelo pedido 
reiterado de dinheiro. A escolha vocabular, visivelmente preocupada com a comunicação direta, 
violenta e sem melindres, avança e da mesma forma que pede dinheiro, descreve um 
assassinato e as condições sub-humanas de vida do garoto. 
 

Tio, mi dá só cem, só cem mesmo pra comprar um pão, tô então com fome, ainda não 
comi nada desde antesdontem, os outros miúdos mi caçambularam com ele o ferro que 
um muata me deu, eu lhe vi quando ele chegou com a garina, parecia então filha dele, 
ou neta, sei lá, meteu o carro lá bem no fundão perto das pedras, eu dei um tempo, 
contei nas mãos, eu então sei contar tio, também andei na escola, cheguei até na 
quarta, a, bê, cê, dê, um dois três, quatro, num é assim tio, é assim sim senhor, não ri, foi 
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meu professor é quem disse, lá no mato adonde eu estava antes de vir aqui em Luanda 
como deslocado, uns dizem é deslocado, outros porque é refugiado, essas palavras nós 
no mato na nossa escola mesmo nunca que lhes vimos, nem ouvimos, contudo, porém, 
lá no mato a gente não conhecia essas palavras mas também não estava a comer, só 
aqui mesmo é que andamos a comer, ai, estás a rir tio, num ri então, tu não sabes que 
tem comida de refugiado, de deslocado, de roto e esfarrapado, de desgraçado, lhe 
procuramos todas as noites nos contentores, lutamos, nos aleijamos, encontramos 
mesmo boas coisas, ossos de galinha assim com umas tiras recicláveis, sim tio, 
recicláveis, esta palavra aprendi aqui com uns moços que costumam aparecer por aqui, 
(...) (MELO, 2009, p. 28) 

 
 Como uma metralhadora, o sujeito-menino apresenta as situações as quais são todas 
colocadas na mesma ordem, sem hierarquia, sem pausa, sem quebra. Esta opção narrativa 
reforça a imagem de uma vida sem ordem, efeito direto da estrutura excludente angolana, em 
que os critérios de subsistência são os únicos que têm prevalência sobre qualquer outro. E mais 
que isso, evidencia-se que de alguma maneira não se deu, no âmbito social, a inserção desta 
figura em um corpo normativo que organize o sentido da vida, de tal modo a fazer parte como 
sujeito, o que apresenta é a ausência, a instabilidade o desequilíbrio, que segundo Gern 
Bornheim: 
 

De fato, o exame das relações entre o sujeito e a norma esbarra, desde os seus 
primeiros passos, numa primeira constatação, a de que os dois termos constituem-se, na 
relação, com dois pólos antitéticos, e que compete à tessitura das forças sociais 
convencionar entre ambos alguma forma de equilíbrio; ou então, por vezes, reconhecer 
que o equilíbrio se faz difícil e mesmo impossível. Esta última alternativa parece impor-
se principalmente em certos períodos ditos de transição, ou de crise, e até de 
decadência – termos estes difíceis de serem delimitados. 
Seja como for, a contraposição entre sujeito e norma está no ponto de partida iniludível 
de nosso tema. Realmente, estabelecidos os dois termos, delineia-se o contraste entre o 
universal e o singular. Pois toda norma pretende instituir-se enquanto exigência universal 
– a universalidade pertence ao próprio estatuto originário da norma; sem a possibilidade 
de definir-se como universal desvanece o próprio projeto da normatividade. Daí 
conseguir a norma fixar-se com certa estabilidade, como se o seu reino transcendesse as 
limitações históricas do espaço e do tempo. (BORNHEIM, 2007, p. 247) 

 
 Uma vez que não há estabilidade, ou mesmo o reconhecimento de organização social 
de alguma forma, aquilo que se materializa na fala interrupta é a imagem da barbárie, mas não 
aquela que se opõe a alguma ordem previamente sedimentada, mas muito pior, é a ausência 
de uma anterioridade, são os fragmentos do ser que fala que se apresentam, e o jogo narrativo 
o qual emparelha situações apresentando que não há pressuposto coeso e regrado ao qual se 
possa partir. Aquilo que Josef Conrad3 sintetizou na expressão “o horror, o horror”, João Melo 
apresenta na sua fala-monólogo. 
 

(…) queremos masépancar, estamos embora com fome, com bué de fome, a nossa fome 
é tão grande que somos de capazes de matar esses moços verdes, todos eles bem 
nutridos, bonitinhos, bem cheirosos, o melhor mesmo é voltar a vasculhar os nossos 
contentores, às vezes mesmo encontramos coisas boas, carne de vaca moída que até 
não é preciso lhe mastigar mais, é só engolir e pronto, pedaços de pão todos 
esburacados parece levantar tiros, latas de cerveja, latas de gasosa, latas de sardinha, 
latas de atum, latas de feijão, latas de frutas, latas de doce, tanta latas, tantas, que eu 
acho que o mundo é uma grande lataria, o problema é só os ratos, os cães, os gatos, os 
sacanas são mesmo atrevidos, temos que lhes dar berrida, outro dia o Filipe disse esses 
filhos da puta estão-nos a fazer concorrência desleal, eu ri só, muito embora que não sei 
o que é desleal mas ri só, porque nesse dia também não tinha comido, pensei, porra, um 

                                                           
3 Cf. CONRAD, 2010. 
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dia inda apanho uma dessas ratazanas que parece comem gatos e faço um bruto 
churrasco, como só um bocado o resto vendo como pinchos, se eu tivesse feito isso hoje 
não precisava de lhe pedir tio, mi dá só cem, só mesmo cem, tio, vergonha é roubar não 
é pedir, não como nada desde antesdontem, nem mesmo um pão todo furado misturado 
com líquidos, bichos, cheiros, merda, não porra, não mi goza só (…) (MELO, 2009 p.28) 

  
 Homens, animais e objetos, todos resumem-se ao mesmo nível, essa é a imagem do 
horror transmitida no conto. O sujeito não apenas não se concretiza como tal, mas vê um 
mundo que consegue simbolizar por meio da linguagem, de modo a fazer sentido. E sem 
titubear, esse ser em que a pauperização da existência resume, conclui que efetivamente é no 
momento que em vez de vítima da violência, é autor da mesma, quando não mais pede pelo 
dinheiro, mas o exige, e “como se fora um bicho, eu sou um bicho, tio, um bicho desgraçado, 
mas assim de kilunza na mão parecia masé um comandante, berrei (…)” (MELO, 2009 p.29), 
como resumidor de si, a animalização já anunciada no seu discurso, mas agora como marcador 
da inumanidade e capacidade de se impor.  

De modo diverso, vê-se a reverberação da tendência ao negativo quanto forma de 
síntese da existência, tal como no conto brasileiro, a narrativa curta que por meio de uma 
estrutura intrinsecamente comprometida com o tema, apresenta o indivíduo de forma agônica, 
que caminha como um cego por um mundo o qual não compreende visto a carência de 
sentidos, e o texto reforça essa sensação de modo a deixar como marca a impossibilidade de 
constituir o sujeito. 
 Epitácio Paz, escritor goês que produz a obra de contos Os javalis de Codval em 1973 e 
está é uma obra bem recebida nos parcos círculos letrados em língua portuguesa da antiga 
colônia portuguesa. De narração direta, sem floreios, o autor apresenta textos que falam ao 
contexto local, tratando das pequenas vilas, das minas e dos portos goeses tal como um 
comentador que constrói seu relato comezinho sem arroubos descritivos típicos do 
Romantismo, na época, ainda recorrentes. 
 Ferdinando é um conto breve presente no livro, que narrado em terceira pessoa, 
apresenta a personagem título inicialmente por sua morte, e paulatinamente, por meio de 
comentários do próprio narrador e de personagens que vão desfilando pela narrativa vai se 
apresentando o recém-morto. Rapaz rico, de muitas posses e negócios, jovem e bem 
apessoado. Mas que tinha algo de singular, um comportamento um tanto estranho aos outros. 
  

Ferdinando morreu ontem. Foi encontrado na cama pelo arrendatário, que fora pagar-lhe 
o dinheiro da Casa Grande, já frio, gelado, sem vida. Tinha a mesma expressão de 
ansiedade, descontentamento que mostrava perenemente e que tanto o caracterizava. 
Os punhos revoltados caíam vencidos no leito. A postura lúgubre de um enfastiado que 
não ama nem o destino bom. (PAZ, 1973, p. 37) 

 
 A situação banal, vai por meio de efeitos de construção ganhando em significado, pois 
as marcas do comportamento do personagem, enfatizados os vocábulos negativos e que 
representam o descontentamento e o fastio, até o momento, não se sabendo do quê. Um medo 
substancial da morte e de tudo o que evidenciasse a decrepitude do corpo. Que se evidência por 
meio de uma atitude muito deteriorada para com tudo em sua vida, a tal ponto que se tornou 
conhecido por causa deste comportamento. 
 Como se um mal secretamente viesse aos pouco fazendo com que paulatinamente se 
instalasse a ruína ante a vida, “Sabe-se lá que que o vinha minando! Era novo, trinta e tantos, 
aparentemente robusto, bem apessoado”. (PAZ, 1973, p. 37). E a apresentação do morte, de 
modo veloz, comenta sobre o velório e as possibilidades acerca da fortuna da família. 
  

Era uma personalidade esquisita este Ferdinando. Não Bebia um copo de água fria com 
receio de que no dia seguinte ficasse com a garganta inflamada. Não perdia nunca um 
minuto de sono para que lhe não notassem olheiras. A pensar sempre no futuro, nos 
problemas que surgiriam se praticasse ou não qualquer ato comezinho, tornara-se um 
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suplício para os amigos. 
Sua mãe afligia-se muito porque Ferdinando não queria casar. Imaginava a pobre o 
desbarato a que andariam os latifúndios que os antepassados com infinito carinho 
tinham tratado e legado à posteridade. Que seria de tantos bens, de tanta riqueza? Que 
seria do solar brasonado sem um rebento a continuar a glória e o nome da família? O 
filho era um insensato, não pensava no futuro, ia contra a lei de Deus. (PAZ, 1973 p. 39) 

 
 O narrador apresenta numa sequência, a reiteração da negação, bem como a posição 
da mãe que aparece junto à passagem. É a representação da personalidade por meio do que 
ela não faz e não é, como uma marca que carrega de modo a demarcar seu desacerto junto aos 
demais. Mais que uma singularidade, quando acrescida do contexto de produção e do espaço 
de enunciação colonial, antes de buscar uma resposta objetiva a algum enigma que a obra 
porventura apresentasse, há índices que saltam aos olhos quando se tem em mente a 
sociedade clivada que Goa era, cuja a distribuição desigual de renda era uma das questões que 
se vê presentes no discurso da mãe, claro que do ponto de vista da dominação.  
 De modo anterior a noção de individualidade, no contexto colonial, antes de sê-lo, há um 
horizonte de categorias mediadas por uma lógica externa, a metrópole, e a resultante disso faz 
com que a imagem do outro, quando formada se dê de modo deteriorado, representada pela 
égide da exclusão. Mesmo os aparentes beneficiados com o processo, a elite criolla, pagam o 
preço, dada a imagem da reificação colonial, tendo como efeito devastador sobre a 
subjetividade do colonizado, que na fala de Frantz Fanon (2005) marca a impossibilidade de 
constituir sua autoimagem do mesmo modo positiva como a do colonizador, restando todo um 
arcabouço de deterioração e rebaixamento. 
 Por mais próximo que parece de uma tipologia narrativa tradicional, verifica-se o 
desacerto constitutivo apresentado pelas outras obras analisadas, em que a linguagem se 
apresenta principalmente na insuficiência de representar o acontecimento, e que o absurdo da 
morte, é acentuado pela vida que se constrói aos avessos no texto, falhada na sua essência. 
Cuja incongruência maior é a vida que não se definiu pela sequência de realizações, mas sim 
pela imobilidade, o que resulta numa morte tão sem sentido quanto a retratada, pois não 
marca, em si, o fim de uma vida produtiva, mas apenas o não sentido da existência. 
 O presente é constantemente marcado pela singularidade, pela especificidade e 
irrepetividade dos acontecimentos, e a cultura, compreendida como a vastidão dos constructos 
sociais intrinsecamente ligados à história das populações é prova destas características 
exclusivas. Todavia, nenhum povo é uma ilha, e se por um lado, é necessário que seja feita a 
microscópica análise para compreender os fenômenos, o retorno amplo e largo é preciso, pois 
na comparação com outras conjunturas, verificam-se recorrências e movimentos e sistemas 
complexos. Deste ponto, justifica-se a empreitada da análise comparada, pois do mesmo modo 
que desce ao objeto pontual e localizado, resguardando-lhe a singularidade, sobe ao universo 
macroscópico buscando tendências e estruturas recorrentes, para assim, como objetivo, 
permitir que se acesse certos contextos por meio de caminhos já percorridos em outros 
espaços. Sem hierarquias, o guia-base é antes de tudo, o conhecimento do outro, dado que por 
mais interesse que seja na formação de constructos teóricos, é mais interessado em formar o 
diálogo horizontal que permite a troca. 
 Porém, nem por isso que tal empreitada analítica se faz de modo direto, ou natural, é 
antes uma nova forma de compreender o fenômeno artístico contemporâneo, que segundo 
Antonio Candido: 
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Ao mesmo tempo, nos vemos lançados numa ficção sem parâmetros críticos de 
julgamento. Não se cogita mais de produzir (nem de usar como categorias) a Beleza, a 
Graça, a Emoção, a Simetria, a Harmonia. O que vale é o Impacto, produzido pela 
habilidade ou força. Não se deseja emocionar nem suscitar a contemplação, mas causar 
choque no leitor e excitar a argúcia do crítico, por meio de textos que penetram com 
vigor mas não se deixam avaliar com facilidade. (CANDIDO, 1989, p. 214) 

 
 A vastidão deste conjunto literário é tão amplo quanto a própria polissemia linguística 
permite que o seja, não sendo possível portanto, abarcá-la em uma única corrente ou 
tendência. Entretanto, entre as possibilidades, certos temas se apresentam como urgentes e 
problemáticos, que por sua recorrência justificariam o convite à análise. Principalmente pelas 
possibilidades de, por meio dela, discutir a sociedade contemporânea, não como uma soma 
objetiva ou biografismo, mas como aspecto conjuntivo que orienta desejos coletivos e (des) 
legitima a ordem. Evidencia-se nas obras aqui analisadas, um tipo de proposta diversa aquele 
das obras vinculadas à indústria cultura. De forma que singularidade é a imagem que salta aos 
olhos quando se pensa no tipo de homem que se vê materializado nestes contos, justamente o 
contrário do que afirmam Adorno e Horkenheimer4 
 A relação entre forma e conteúdo não se desvincula, ou seja, a matéria complexa e 
problemática faz-se inerentemente ligada a sua concretude textual, como fator que comprova e 
deve pautar a leitura. Como item simbólico da possibilidade de análise comparativa das obras 
com vista a uma hermenêutica do contemporâneo, a figura do narrador poderia ser elencada, 
dada sua formação singular nas obras, em que Antonio Candido, tendo em mente a literatura 
brasileira pós-60: 
 

Ele (narrador)deseja apagar as distâncias sociais, identificando-se com a matéria 
popular. Por isso, usa a primeira pessoa como recurso para confundir autor e 
personagem, adotando uma espécie de discurso direto permanente e 
desconvencionalizado, que permite fusão maior que a do indireto livre. Esta abdicação 
estilística é um traço da maior importância na atual ficção brasileira (e com certeza 
também em outra). (CANDIDO, 1989, p. 213) 

 
 Há de se salientar que tal aspecto levantado pelo crítico paulista podem claramente ser 
encontradas no conto de Érico Veríssimo, com seu narrador em busca da memória, e no 
angolano João Melo, cujo menino elabora uma fusão de tal maneira à matéria narrada que o 
efeito é a objetificação do mesmo; já em Epitácio Paz, mesmo tendo ali uma narração, chame-
se por falta te termo mais pertinente, mais convencional, a conjugação particular da entidade 
narrativa constitui questionamento e incerteza da situação narrada. 
 Tornado a imagem inicial apresentada por Adorno, constitui-se como um emaranhado 
de complexo de produções tão ímpares quando as possibilidades as línguas permitirem que o 
sejam. A imagem que se tem é de uma espécie de Babel, que permite tudo e que a 
compreensão não é aspecto facilmente encontrável. Todavia, a imagem negativa e antirrealista 
da obra contemporânea, antes de ser uma aporia sem solução ou síntese é o índice que 
permite irmanar obras e depreender questões. 
 

(…) quanto mais se alienam uns dos outros os homens, os indivíduos e as coletividades, 
tanto mais enigmáticos eles se tornam uns para os outros. O impulso característico do 
romance, a tentativa de decifrar o enigma da vida exterior, converte-se no esforço de 
captar a essência, que por sua vez aparece como algo assustador e duplamente 

                                                           
4 “(...)a indústria cultural perfeitamente realizou o homem como ser genérico” (ADORNO/HORKHEIMER, 1985, p. 
183).  
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estranho no contexto do estranhamento cotidiano imposto pelas convenções sociais. O 
momento antirrealista do romance moderno, sua dimensão metafísica, amadurece em 
si mesmo pelo seu objeto real, uma sociedade em que os homens estão apartados uns 
dos outros e de si mesmos. Na transcendência estética reflete-se o desencantamento do 
mundo. (ADORNO, 2008, p. 58) 

 
 Antes que a decifração, a observação conjunta de obras produzidas em espaços muito 
diversos pode fazer com que o olhar cristalizado se desautomatize, permitindo que à maneira 
de uma lufada de ar, percebam-se novos aspectos. Assim apresentam-se, de modo recorrente 
na literatura contemporânea brasileira, fruto direto da violência, exclusão e impossibilidade de 
simbolização do absurdo que lá se faz presente, aspectos como as imagens narrativas de 
fragmentação, em que a sugestão e a incomunicabilidade da língua tomam frente à coesão 
realista e representativa, o que também pode ser sentido em outros espaços, tal como na 
literatura angolana e goesa.  
 A relação, de contextos tão diferentes, permite que também haja o retorno de modo a 
resignificar a produção, a noção colonial, a qual acresce o sedimento colonial, obliterado por 
muito tempo, que na fala de Flávio Kothe marca que: 
  

(…) o Brasil ser um país colonizado, periférico, mais ou menos atrasado: a elite guarda 
essa herança na estrutura profunda do seu modo de pensar, mesmo quando supõe estar 
livre dela. A história do país é a história da diminuição desse atraso, ou melhor, da 
interiorização da diferença entre avanço e atraso. O espírito colonial copia; a autonomia 
instaura-se como diálogo criativo, ainda que até hoje se tenha cometido o engano de 
rotular como brasilidade a dependência camuflada. (KOTHE, 1997, p. 80) 

 
 Empreende-se a viragem interpretativa que a literatura brasileira contemporânea é vista 
na sua singularidade, mas com novos aspectos os quais inquirir e observar. E mais, é a 
observação horizontalizada junto a contextos marcadamente distantes do eixo eurocêntrico que 
costumeiramente se arrola para tratar da literatura. A comparação, nesta via, obriga a reflexão 
sobre o papel que o enquadramento canônico condicionou, em que se esquece da perspectiva 
crítica que deve ordenar é aquela que coloca a obra em perspectiva histórica, dando o devido 
importância as condições de produção da mesma e o locusde enunciação nela presente. 
 A negatividade constitutiva nas obras analisadas, bem como as situações agônicas as 
quais seus personagens são colocadas, antes que suposições, são resultantes da avaliação 
interna ao processo ao qual se construíram, em que a observação estética é colocara em 
relação ao contexto de produção, e que se averígua a obra enquanto constructo socialmente 
motivado, e historicamente relacionado, enfatizando a materialidade discursiva e histórica5. 
Essas obras de arte que se colocam contrários à massificação do capital, em que a 
representação mimeticamente realista não se faz suficiente, e antes, é a própria reificação 
capital de consumo a tecnologia aliena e pauta as produções. Desse modo, a obra 
contemporânea se constitui enquanto excêntrica e o aparente hermetismo da concretização 
artística é apenas a superfície, pois é a consciência estética que a linguagem disponível é 
inviável de transmitir o absurdo que a existência contemporânea demanda: Eminentemente 
traumática, excludente, e solitária. E que a obra possível é aquela que não dá respostas, mas 
antes deixa rastros os quais com os olhos abertos pode-se identificar questões. Seguindo a 

                                                           
5 (…) indivíduos determinados, que têm uma atividade produtiva, segundo um método determinado, entram em 
relações sociais e políticas determinadas. Em cada caso isolado, a observação empírica deve mostrar, 
empiricamente e sem nenhuma especulação ou mistificação, o elo entre a estrutura social e política e a produção. A 
estrutura social e o Estado resultam, constantemente, do processo vital de indivíduos determinados; mas desse 
indivíduos, não mais tal como podem apresentar em sua própria representação ou na de outrem, mas tal como são 
em realidade, isto é, tal como trabalham e produzem materialmente. Portanto, como se agissem sobre bases e em 
condições e limites materiais determinados e independentes de sua vontade. (MARX, 1979, p. 50) 
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perspectiva enunciada por Alfredo Bosi: 
 

Em face da História, rio sem fim que vai arrastando tudo e todos no seu curso, o contista 
é um pescador de momentos singulares cheios de significação. Inventar, de novo: 
descobrir o que os outros não souberam ver com tanta clareza, não souberam sentir com 
tanta força. Linearmente: o contista explora no discurso, ficcional uma hora intensa e 
aguda da percepção. Esta, acicatada pelo demônio da visão, não cessa de perscrutar 
situações narráveis na massa aparentemente amorfa do real. E, entre nós, o que tem 
achado? (BOSI, 1997, p. 9) 

 
O Singular conteúdo, tal como a violência, o trauma e a morte se apresentam como 

tensões advindas da conjuntura particular desta sociedade. Entretanto, pela comparação a 
outras formas literárias de outros locais, numa empreitada aberta e sem restrições, verifica-se 
que a condição particular em que os sujeitos constituídos se formam de modo excêntrico pode 
ser também percebida em outros contextos. E este exercício permite o acesso a essa 
diversidade e o retorno faz com que se some o caráter colonial, como item que reavalia a 
produção dita nacional num chave renovada, apresentando novos problemas.  
    
    
REFERÊNCIASREFERÊNCIASREFERÊNCIASREFERÊNCIAS    
 
ADORNO, Theodor W; HORKHEIMER, Max.    Dialética do Esclarecimento. Trad. Guido Antonio de 
Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 1985.    
ADORNO, T. W.    Dialética Negativa. Trad. Marco Antonio Casanova. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2009.    
ADORNO, T. W.    Posição do narrador no romance contemporâneo. In: Notas de literatura I. Trad. 
Jorge de Almeida. São Paulo: Editora 34, 2008.    
ADORNO, T. W.    Teoria Estética. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1970.    
BORNHEIM, Gerd. O Sujeito e a Norma. In: NOVAES, Adauto (Org). Ética. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2007. 
BOSI, Alfredo. Situação e Formas do conto brasileiro contemporâneo. In: BOSI, Alfredo. O Conto 
brasileiro contemporâneo. São Paulo: Cultrix, 1997. 
CANDIDO, Antonio.A Nova Narrativa. In: CANDIDO, Antonio.    Educação pela Noite. 2ªEd. São 
Paulo: Ática, 1989. 
CONRAD, Joseph. O coração das trevas. Trad. Celso M. Pacionik. São Paulo: Abril, 2010. 
FANON, Frantz. Os condenados da terra. Juiz de fora: Ed. UFJF, 2005. 
GINSBURG, Jaime. O conto contemporâneo: Marçal Aquino, Bernardo Carvalho e Beatriz 
Bracher. In: GOMES, Gínia Maria (Org). Narrativas contemporâneas: Recortes críticos sobre 
literatura brasileira. Porto Alegre: Libretos, 2012. 
GINZBURG, Jaime. Escritas da Tortura.    Disponível em: 
<<http://texsituras.files.wordpress.com/2010/03/escritas-da-tortura-jaime-ginzburg.pdf>> 
Acesso em: 15 dez 2013. 
HARDMAN, Francisco Foot (Org.); SILVA, Márcio Orlando Seligmann (Org.); GINZBURG, Jaime 
(Org.). Escritas da violência. V.1. O testemunho. Rio de Janeiro: 7Letras, 2012. 
KOTHE, Flávio R. O Cânone colonial: ensaios. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1997. 
MARX, Karl. Fundamentos da história In: Marx:    Sociologia (IANNI Org) São Paulo: Ática 1979.    
MELO, João. Tio, mi dá só cem. In: MELO, João. Filhos da Pátria. Rio de Janeiro: Record, 2008. 
PAIS, Epitácio. Ferdinando. In: Os Javalis de Codval. Lisboa: Editora Futura, 1973. 
REIS, Roberto. Cânon. In: JOBIM, José Luís (Org). Palavras da crítica: tendências e conceitos no 
estudo da literatura. Rio de Janeiro: Imago, 1992. 
VERÍSSIMO, Luís Fernando. A mancha. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.  
 
 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  555566661111    

RRRREEEENNNNAAAATTTTOOOO    RRRRUUUUSSSSSSSSOOOO::::    UUUUTTTTOOOOPPPPIIIIAAAA        
NNNNA A A A RECRIAÇRECRIAÇRECRIAÇRECRIAÇÃO POÃO POÃO POÃO POÉTICA ÉTICA ÉTICA ÉTICA     

DADADADA    SOCIEDADE BRASILEIRASOCIEDADE BRASILEIRASOCIEDADE BRASILEIRASOCIEDADE BRASILEIRA    
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Resumo: Resumo: Resumo: Resumo: As canções de Renato Russo contemplam a crítica e a representação 
dos problemas sociais e as dúvidas do homem moderno. Diante disso, a obra 
russiana tende para a recriação poética de um Brasil dos ordinários, que vivem 
à margem dos benefícios e dos confortos que a vida moderna propicia ao ser 
humano. Por causa disso, a poética russiana se apropria da utopia como 
recurso de produção de uma poesia, cujos alicerces se encontram na voz 
dissonante e antimelódica do rock e do punk rock. Dessa forma, a voz, recurso 
de poesia, se transforma em condutor de uma fuga da realidade para 
experienciar um mundo perfeito. Tal fuga deriva de uma catarse mútua e 
compartilhada entre os integrantes da canção – o intérprete e o ouvinte. A 
utopia é, assim, a projeção de um sonho conjunto.   
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave: Renato Russo; poesia e música; utopia. 

 
 

A palavra poética recria e presentifica outros possíveis: emoções, relacionamentos, 
universos. Recria meu outro, aquele que me concede a possibilidade de viver eu mesmo. Meu 
outro, o meu parâmetro, se transforma, dessa maneira, em mim mesmo, porque me vejo 
através dos olhos alheios: 
 

Partindo de dentro de si mesmo, sem nenhuma mediação do outro que ama, o homem 
nunca conseguiria falar a seu próprio respeito na forma e nos tons hipocorísticos, em 
todo caso estes não exprimiriam, de modo algum, o efetivo tom volitivo-emocional do 
meu autovivenciamento, da minha relação interior imediata comigo mesmo, seria 
esteticamente falsos: é de dentro de mim que eu menos vivencio a minha ‘cabecinha’ ou 
a minha ‘mãozinha’, mais propriamente a ‘cabeça’, eu ajo precisamente com a ‘mão’. 
Na forma hipocorística só posso falar de mim em relação ao outro, exprimindo através 
dela a atitude real desejada do outro para comigo (BAKHTIN, 2006, p. 47). 

 
 O homem se projeta no outro e, a partir dele, passa a se conhecer. A imagem do outro – 
imagem externa – representa e delimita a imagem própria que o indivíduo tem sobre si 
mesmo, uma vez que o outro carrega a emoção e a vontade que possuo. É nele que consigo me 
definir como um corpo real. O outro limita e dá as cartas da minha vivência plena no mundo 
exterior. A criação literária se encarrega de reproduzir o outro para o indivíduo. O outro se 
metamorfoseia no texto literário. O encontro entre mim e o outro se situa na palavra literária 
que edifica o espaço do outro e, consequentemente, o meu espaço, no qual vivencio 
plenamente o mundo exterior que, na verdade, é meu mundo interior.  

À vista disso, a literatura tanto parte do olhar do outro, como o cria. Em tal criação, a 
poesia presentifica o mundo perfeito, para o qual me refugio e me entrego em vivência plena. A 
produção das canções-poema de Renato Russo presentificam o outro mundo, o mundo 
diferente do que consideramos como real, porquanto este é um mundo imperfeito. 
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 Em Cioran (2011), o mundo moderno se caracteriza pelo fim do lugar perfeito, onde 
pessoas vivem em busca do comodismo da vida capitalista. Os louváveis comportamentos e a 
ética, logo, cedem espaço para um mundo voltado para a aquisição de bens materiais, o que 
geralmente não garante utilidade alguma para a sobrevivência do homem. Contudo, o status, 
que representam, toma conta do pensamento humano.  
 Apesar das críticas de Cioran, o mundo moderno ainda busca a edificação do lugar 
perfeito, de tal maneira que Fabrício Dantas Cordeiro (2009) expressa que a obra de Renato 
Russo “atinge uma matriz utópica que se contrapõe à idéia de vida como mera experiência 
dolorosa da qual não podemos fugir” (2009, p. 55-56). Renato Russo usufruía da palavra 
poética para teatralizar o outro mundo, o mundo da esperança, baseada, segundo Fabrício, na 
utopia cristã.  
 A utopia, termo cunhado pela primeira vez em Tomas More (2009), em 1516, 
transcreve a construção de uma sociedade perfeita, em que as pessoas vivessem em plena 
harmonia; o dinheiro e os bens materiais – no caso, ouro e pedras preciosas – não 
comandariam os pensamentos humanos, porque os homens partiriam da premissa de que o 
bem estar individual se dá pelo bem estar coletivo. 
 Apesar de Fabrício Cordeiro Dantas se referir à utopia russiana somente como a fé 
cristã, que busca o ideal e a fuga nos ensinamentos bíblicos, o espaço perfeito deriva também 
ou de pequenas ilustrações vocalizadas de uma sociedade que ainda sente esperança, como 
uma pílula, ou de representações da vida cotidiana. O espaço e o tempo integram a utopia de 
Renato Russo. 
 Em “Tempo Perdido”1111, a realidade se contrapõe à esperança de um tempo utópico:  
 

Todos os dias quando acordo, 
Não tenho mais o tempo que passou 
Mas tenho muito tempo: 
Temos todo o tempo do mundo  
 
Todos os dias antes de dormir, 
Lembro e esqueço como foi o dia: 
“Sempre em frente, 
Não temos tempo a perder” 
Nosso suor sagrado 
É bem mais belo que esse sangue amargo 
E tão sério 
E selvagem (RUSSO, 1986).  

 
 A passagem do tempo exprime a realidade do indivíduo moderno: a liquefação do 
tempo. O tempo acabou e o que sobra? Sobra a esperança de um novo e perfeito tempo, o 
tempo do mundo utópico: 
 

no nível mais profundo, um e outro poemas enraizam-se no imaginário que desde 
sempre inconscientemente povoou a mente do homem ocidental; pelo menos é possível 
neles identificar a vontade de reconquistar um paraíso perdido, ou de chegar a uma terra 
outra, futura, onde o indivíduo poderá ser mais feliz do que é, pois prisioneiro, aqui e 
agora, de um mundo injusto e cruel, vivendo dentro dos limites de uma rotina 
insatisfatória, restritiva e desprovida de encantos (BERRINI, 1997, p. 21). 

 
Presenciando um mundo contrário ao perfeito, o ser humano se refugia no imaginário e 

projeta a perfeição, a igualdade e a paz em um espaço utópico, no qual a aquisição material 
não suplanta o bem estar do outro, que é o meu bem estar. Isso acontece porque o homem se 
atenta como parte de um sistema social falho e individualista por meio da rotina exaustiva do 

                                                           
1 As canções foram transcritas igualmente aos encartes dos discos. 
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trabalho, que nega-lhe a tão sonhada felicidade, porque não proporciona a contemplação da 
natureza ou de alguma cultura diferente. O homem não tem tempo para os pequenos prazeres, 
que não são passageiros, tampouco para a aquisição de novos saberes. Fica atarracado entre o 
levantar para trabalhar horas a fio e retornar para a casa, descansar o corpo físico para, no dia 
seguinte, realizar o mesmo novamente; e dessa forma por toda a vida. 

A rotina aprisiona o ser humano, que começa a trilhar caminhos de fuga, idealizando o 
mundo perfeito, livre do que o amordaça diariamente: 
  

Veja o sol dessa manhã tão cinza: 
A tempestade que chega é da cor dos teus 
olhos castanhos 
Então me abraça forte 
e me diz mais uma vez 
Que já estamos distantes de tudo: 
Temos nosso próprio tempo  
 
Não tenho medo do escuro, mas deixe as  
luzes acesas agora. 
O que foi escondido é o que se escondeu 
Eo que foi prometido, 
ninguém prometeu. 
Nem foi tempo perdido; 
Somos tão jovens (RUSSO, 1986). 

 
 A presença do outro agora se faz importante, porquanto, na sociedade perfeita, não há 
lugar para o individualismo, porque, conforme as ideias do filósofo da Grécia Antiga Platão 
(2009), a república perfeita se forma a partir dos interesses coletivos, pois o bem estar do outro 
leva ao bem estar individual. Na república platônica, o coletivo se encontra acima do 
individualismo. Por causa disso, o outro, meu parâmetro, também é minha esperança do tempo 
belo, utópico, daí, a fuga para ele, clamando ao outro que não me deixe abandonado. 
 Se atentarmos para a época da produção do poema-canção, 1986, veremos que a 
sociedade brasileira se representa pelos anseios de um eu poético social, uma vez que a 
referida década foi um período de conturbação econômica no mundo e, principalmente, no 
Brasil, pois a fraca economia colaborava com a propagação do desemprego, da inflação e da 
economia informal: “O Brasil, particularmente, se viu envolvido na sua maior crise 
socioeconômica, apesar dos primeiros passos em direção à abertura política com eleições 
diretas para governador a partir de 1982” (BRANDÃO; DUARTE, 2008, p.127). 
 Em “Tempo Perdido”, o tempo perdido corresponde à realidade sócio-econômica do 
Brasil, quando as promessas dos governos não surtem efeito e a população se vê diante da 
miséria. Todavia, ainda há um tempo porvir, o tempo da perfeição. 
 Em “O Descobrimento do Brasil”, a canção teatraliza o cotidiano comum, com as 
dúvidas rotineiras das pessoas simples, com o resgate da memória e com o círculo de 
convivência social: 
 

ELA ME DISSE QUE TRABALHA NO CORREIO 
E QUE NAMORA UM MENINO ELETRICISTA 
__ ESTOU PENSANDO EM CASAMENTO, 
MAS NÃO QUERO ME CASAR. 
 
QUE MODELOU SEU ROSTO? 
QUEM VIU TUA ALMA ENTRANDO? 
QUEM VIU TUA ALMA ENTRAR? 
QUEM SÃO TEUS INIMIGOS? 
QUEM É DE TUA CRIA? 
A PROFESSORA ADÉLIA, 
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A TIA EDILAMAR 
E A TIA ESPERANÇA. 
 
SERÁ QUE VOCÊ VAI SABER  
O QUANTO PENSO EM VOCÊ COM O MEU CORAÇÃO? 
 
QUEM ESTÁ AGORA AO SEU LADO? 
QUEM PARA SEMPRE ESTÁ? 
QUEM PARA SEMPRE ESTARÁ? 
 
ELA ME DISSE QUE TRABALHA NO CORREIO 
E QUE NAMORA UM MENINO ELETRICISTA 
AS FAMÍLIAS SE CONHECEM BEM 
E SÃO AMIGAS NESTA VIDA. 
 
__ A GENTE QUER É UM LUGAR PR’Á GENTE 
A GENTE QUER É DE PAPEL PASSADO 
COM FESTA, BOLO E BRIGADEIRO 
A GENTE QUER UM CANTO SOSSEGADO 
A GENTE QUER UM CANTO DE SOSSEGO 
 
__ ESTOU PENSANDO EM CASAMENTO 
MA’INDA NÃO POSSO ME CASAR. 
EU SOU RAPAZ DIREITO 
E FUI ESCOLHIDO PELA MENINA MAIS BONITA (RUSSO, 1993). 

 
 O coditiano comum se exemplifica pelo relacionamento amoroso entre a moça do 
“correio” e o eletricista. Ambos ocupam profissões ordinárias e honestas. Ambos despejam o 
sonho da perfeição no “lugar p’rá gente”, no qual haja um “canto de sossego”. A utopia existe 
nesta fuga: a casa que representa o sossego de nossas vidas, longe das imposições da 
sociedade real: o trabalho. O casal acredita no casamento como manifestação da salvação, 
porque, nele, habitam somente os convidados da sociedade utópica. 
 Em “Faroeste Caboclo”, a utopia se faz na união da pílula da esperança com a 
teatralização da sociedade real. De forma mais impactante que as demais canções, “Faroeste 
Caboclo” traça a história de João de Santo Cristo que, em busca de uma vida melhor, se 
encanta com o progresso de Brasília. Entretanto, em pouco tempo, nota que o progresso não 
pertence a todos, e sim à minoria política, que “fica atrás da mesa,/ Com o cu na mão” (RUSSO, 
1987). João de Santo Cristo logo se entrega ao mundo marginal do crime: 
 

E lá chegando [João] foi tomar um cafezinho 
E encontrou um boiadeiro com quem foi falar 
E o boiadeiro tinha uma passagem e ia perder a viagem 
Mas João foi lhe salvar. 
Dizia ele: ___ Estou indo pra Brasília, 
Neste país lugar melhor não há. 
Estou precisando visitar minha filha 
Então fico aqui e você vai no meu lugar. 
 
E João aceitou sua proposta e num ônibus entrou no Planalto Central 
Ele ficou bestificado com a cidade 
Saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. 
__ Meu Deus, que cidade linda, 
No ano-novo eu começo a trabalhar. 
Cortar madeira, aprendiz de carpinteiro 
Ganhava três mil por mês em Taguatinga. 
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Na sexta-feira ia pra zona da cidade 
Gastar todo seu dinheiro de rapaz trabalhador 
E conhecia muita gente interessante  
Até o neto bastardo de seu bisavô: 
Um peruano que vivia na Bolívia 
E muitas coisas trazia de lá 
Seu nome era Pablo e ele dizia 
Que um negócio ia começar. 
 
E o Santo Cristo até a morte trabalhava 
Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar 
E ouvia às sete horas o noticiário 
Que sempre dizia que seu ministro ia ajudar, 
Mas ele não queria mais conversa e decidiu que, 
Com Pablo, ele ia se virar 
Elaborou mais uma vez seu plano santo 
E, sem ser crucificado, a plantação foi começar (RUSSO, 1987). 

 
  
 Ao final da canção, João de Santo Cristo se envolve em um duelo com Jeremias – antigo 
inimigo e atual marido de sua grande paixão. Eles morrem, mas a utopia não se encerra com a 
morte das personagens centrais, porque ela leva à pílula da esperança: 
  

E o povo declarava que João de Santo Cristo era santo porque sabia morrer 
E a alta burguesia da cidade não acreditou na estória que eles viram na TV 
E João não conseguiu o que queria quando veio para Brasília, com o diabo ter 
Ele queria era falar pro presidente  
Pra ajudar toda essa gente 
Que só faz sofrer (RUSSO, 1987). 

 
 João de Santo Cristo simboliza a passagem bíblica de Jesus Cristo, que lutou pelos 
necessitados e morreu em prol da liberdade e do amor incondicional pelo outro. No caso da 
canção, o nosso “Cristo” é mais simples, um homem ordinário que sonhou e projetou um futuro 
melhor do que o passado. O sonho parece acabar com as violências nas quais se entrega: a 
cadeia, as drogas, a traição. Nosso “Cristo”, mais humano, não vive a utopia, mas morre por ela, 
desejando que sua voz atinja o presidente e dele se faça as bondades para com o povo. 
 Paul Zumthor (2005) diz que a poesia cantada é a melhor manifestação da palavra 
poética, porque sua recepção se realiza de forma plena, atingindo todo o corpo humano. A isso, 
Zumthor classificou de performance.  

Em Renato Russo, a performance zumthoriana acontece por meio da palavra poética 
cantada, porque a voz convoca o público a partilhar concomitantemente do signo poético. 
Durante as canções russianas, não há mais divisão entre o intérprete e o público, pois as duas 
partes comungam da mesma experiência: viver o sonho da sociedade perfeita. Além disso, a 
voz não procura grandes evoluções melódicas; procura a sonoridade próxima à fala comum e à 
rebeldia, como acontece em “Faroeste Caboclo”, quando a melodia da voz oscila entre falas e 
gritos.  
 No caso de “Tempo Perdido”, a voz também não traz grandes construções melódicas, se 
aproximando, mais uma vez, da fala do cotidiano. Todavia, comparada à “Faroeste Caboclo”, a 
voz ainda expressa mais melodia. 
 O que podemos entender sobre as observações acerca da voz é que ela é mais um 
elemento de produção poética, seu aparecimento não deve ser ignorado, já que é ele quem 
permite à poesia russiana presentificar a dualidade da sociedade brasileira: reviver o país real e 
vivenciar o país utópico. A voz do cotidiano convoca o outro para se medicar pela pílula da 
esperança, e o grito liberta o ser humano da sociedade brasileira real. 



 

 Anais do 3º Encontro de Diálogos Literários: um olhar para a intertextualidade 
ISBN: 978-85-88753-26-6  555566666666    

Assim, compreendemos que a poética russiana se alimenta da recriação da sociedade 
brasileira. Reinstaura, portanto, o sonho da Ilha de Utopia de Tomas More: o Brasil perfeito, 
habitado pelos homens comuns e honestos, que se acalentam e se ajudam. O tempo não está 
perdido; João de Santo Cristo não morreu em vão; há um novo mundo porvir; o mundo da 
restauração; o novo tempo.  
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